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Van de redactie 
 
 

Geachte sponsoren en donateurs, 

Op de eerste plaats wensen wij iedereen heel veel geluk en gezondheid 

toe voor 2018.  

Alweer een nieuw jaar en een nieuwe uitgave van “De Oale Maarke”. 

In November zijn wij verhuisd naar onze nieuwe (warme en droge) locatie in 

het Cultuurhoes. Heeft u ons nog bezocht tijdens de openhuis-dag? U kunt 

overigens iedere woensdag- of vrijdagochtend van 09.30 uur tot 12.00 uur 

bij ons terecht voor eventuele vragen. 

In verband met de werkzaamheden aan ons nieuwe onderkomen en de ver-

huizing vanuit de kelder onder de kerk wordt de jaarlijkse donateurs-

avond verplaatst 22 februari. Aanvang 20.00 uur. 

Wij willen vanaf hier iedereen bedanken die op welke manier dan ook zijn of 

haar medewerking heeft verleend aan de verbouwing, de grote schoonmaak 

en de overhuizing naar ons nieuwe onderkomen. 

Terugkijkend naar 2017 kunnen we vaststellen dat het voor onze Stichting 

een goed jaar was, met een toename van het aantal donateurs en sponso-

ren. 

Dit alles geeft ons vertrouwen in een goede toekomst voor onze stichting. 

Wij wensen u veel leesplezier in nr. 26 van De Oale Maarke! 

de redactie 

 

Bij de omslag: 

Foto genomen aan de noordzijde van het Kanaal Almelo-Nordhorn tussen 

Fraans-Marie en de Weemseler brug. 

HZ-10122017 



- 4 - 

Infoblad Heemkunde Albergen / Harbrinkhoek 

Inhoudsopgave 

Van de redactie 3 

Groot worden door klein te blijven  5 

De magie van het hoefijzer 11 

In en om de Twentse boerderij 17 

Vrerink, kruidenier van 1924 tot 1978 20 

Van kelder naar kamer 28 

Donateursavond 30 

Het verzet kraakt 31 

Uit beeld 34 

Copyright © 35 

Sudoku 36 

Kruiswoordpuzzel 37 

Overzicht schenkingen 40 

Contact 41 

Leden-/donateurwerving 42 

Ie vermaakt de leu ‘t best deur ze 

an ‘t woard te laot’n. 



- 5 - 

Jaargang 2018 nummer 26 

Groot worden door klein te blijven  
 

Graag neem ik u mee naar het gevoel van zo’n typisch heerlijke warme zo-

meravond. Ik ben op weg naar mijn afspraak voor een interview in dit blad. 

Vanwege het prachtige weer fiets ik de toeristische route en die leidt mij 

langs het kanaal en via de Weemselerweg en Brakenweg naar de bestem-

ming, langs de prachtige pittoreske zandweggetjes, de zo karakteristieke 

geuren en kleuren van het water en de rondom liggende flora en fauna. Voor 

een tijdje waan ik mijzelf in het paradijs. Dat zal het niet zijn, maar het komt 

er verrekt dichtbij kan ik U verzekeren. Albergen op zijn best zullen we maar 

zeggen. 

Even later parkeer ik mijn stalen ros bij Bouwbedrijf Haarhuis, alwaar ik een 

afspraak heb met Helmuth. In de tuin tref ik Jolanda en Jeanette die mijn 

humeur gelijk al versterken met de opmerking dat de zomer nog wel een 

tijdje aanhoudt. Dat is meteen al goed nieuws. We blijven met dit weer in de 

tuin en het tuinhuis hangen, mede vanwege het prachtige zicht op het Flerin-

gerveld. Met het inschenken van de gebruikelijke Twentse koffie schuift ook 

Helmuth aan, want hij moest nog even “wat” regelen. Dit is zo herkenbaar 

van deze duizendpoot. Helmuth is wat je noemt een echt dorpsfiguur, ie-

mand waar je altijd een beroep op kunt doen. Herkenbaar door zijn inbreng, 

inzet, openheid en oprechtheid. 

Vol trots begint hij met de opmerking dat het familiebedrijf al bijna 90 jaar 

bestaat. In 1928 richtte mijn opa, Tonisch Hendrik, een timmerbedrijf op. Het 
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bedrijf ontwierp en bouwde de houtenbekap-

ping voor boerderijen. In de wintermaanden 

werd dan het eikenhout gekapt uit de bossen 

en zomers bouwden de timmerlieden daarvan 

de gebinten van boerderijen. Indien er een 

sterfgeval was in het dorp, werd regelmatig een 

beroep gedaan op Timmerbedrijf Haarhuis en 

Zonen om een doodskist te maken. Het bedrijf 

kon op deze manier het hoofd boven water 

houden in deze moeilijke tijd in de crisisjaren, 

de jaren 30. De eerste werkplaats werd gety-

peerd door de kleine ruitjes, die opgekocht wa-

ren in Duitsland. 

Het was ‘pokkelen’ in die tijd. Opa had 9 kinde-

ren en het waren moeilijke tijden rond de oor-

log maar ook erna. Toch werd er vooruit gekeken en werden de eerste ma-

chines gekocht, een lintzaag en een vlakbank.  

In ‘58 namen de zonen Gerrit en Henk het bedrijf over. De focus werd lang-

zamerhand verlegd naar het verbouwen van boerderijen en in de 70-er jaren 

naar stallen en schuren. De enorme toename van loopstallen in die jaren zal 

u ongetwijfeld bekend voor komen. Net als voorheen was het ook in deze tijd 

aanpoten voor de broers 

en hun familie. 

Gerrit en zijn vrouw 

stichtten een gezin en er 

kwamen 4 kinderen ter 

wereld: Anja, Jeanette, 

Helmuth en Peter. Alle-

maal gezond en er bre-

ken gelukkige tijden aan. 

Het was in de tijd dat 

klanten zondags uit de 

kerk aankwamen en de 

bouw bespraken, met 

De oprichter Hendrik Haar-

huis (Toonies Hendrik). 

1 Henk Haarhuis 3 Gerrit Wesselink 

2 Bernhard Kokhuis? 4 Gerrit Haarhuis 
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een drankje. Vaak erg 

serieus in het begin, 

maar later, na een paar 

borreltjes, erg gezellig. 

Zo was ook de zondag 

een deel van de werk-

week. Als U dan weet dat 

Gerrit ook nog volop in 

het verenigingsleven zat, 

dan bleef er weinig vrije 

tijd over. U merkt het al, 

Helmuth heeft het dorps-

leven niet van een 

vreemde. Vader zat in 

besturen van diverse 

dorpsverenigingen om 

alles in goede banen te 

leiden, zoals De Tukkers 

en de ijsclub.  

In 1987 nam Helmuth 

het bedrijf over van zijn 

vader om de familietradi-

tie voort te zetten. De 

tijden waren flink anders 

geworden in vergelijking 

met de seventies. We 

kwamen net weer bij van 

een economische crisis 

en er was voorzichtigheid 

in de woningbouw. Toch 

lag daar onze toekomst zegt Helmuth en Jeanette bevestigt dit.  

Haarhuis bood standaardwoningen aan met speciale scharnierkappen en de 

familie hielp mee in het bedrijf. Daar lag de toegevoegde waarde en van 

daaruit konden ze verder bouwen. Overigens wel handig voor een bouwbe-

drijf, maar dit terzijde.  
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Vanwege de groei werd er voorzichtig personeel aangenomen. Sprekend 

voorbeeld is Johan oude Lenferink, een echte vakman, zegt Helmuth. De wo-

ningmarkt trekt op dat moment echt aan en er is ruimte voor luxere wonin-

gen. Daar kun je echt je creativiteit in kwijt. Zo komt het bedrijf terecht in 

het nieuwe millennium en wordt in 2003 het 75 jarig bestaan gevierd met 

personeel en de familie.  

Naast het werk 

bouwde Helmuth in 

de eighties ook aan 

een innige relatie 

met Jolande en bei-

den bekroonden dat 

in 1991 met een 

huwelijk. De bruiloft 

moest wel plaatsvin-

den vlak voor de 

Kerst om zo weinig 

mogelijk werkdagen 

te verliezen. Drie 

kinderen werden er 

geboren, Tim, Wes-

sel en Nanda. Alle 3 gezond, studerend en sportief. Beiden hopen dat hieruit 

de opvolger mag komen, Haarhuis 4.0 om het maar zo te noemen. Wessel 

heeft veel affiniteit met de bouw en het bedrijf en volgt een opleiding in die 

richting. Het zou mooi zijn om hem als opvolger te hebben, maar we zien 

wel.  

Op dit moment bestaat het personeelsbestand uit 8 medewerkers, timmerlie-

den. Onze slogan is: “groot worden door klein te blijven”. Zo houd je het 

overzicht en kun je zelf blijven meedoen op de werkvloer. Je hoort en voelt 

alle aspecten die spelen in het bedrijf. Dat is volgens mij de kracht van ons 

mooie bedrijf vult Jolanda aan.  

De vooruitziende blik van Helmuth is treffend. In de jaren ‘90 huurde hij het 

liefst personeel in of werkte hij via onderaannemers, een voorloper van het 

ZZP-concept. Op deze wijze beheers je de vaste kosten. Daarnaast wil hij 

1 Jan van der Aa 3 Jan Snijders 

2 Gerrit Haarhuis 4 Henk ter Haar 
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graag jonge leergierige stagiaires een kans ge-

ven. Dan weet je snel welk vlees je in de kuip 

hebt. Helmuth handelt met het aloude adagium 

van menig bedrijf in het achterhoofd: Waarom 

iets halen van een ander, terwijl je zelf talent in 

huis hebt? Over uitbreidingen wordt nagedacht. 

Richt je de pijlen op nieuwbouw of op renovatie? 

Het vernieuwen zit echt in de genen. Kwam opa 

al met de lintzaag om de hoek en bouwde vader 

een nieuwe hal, ook de derde tak denkt in mo-

gelijkheden. Naast de nieuwe werkplaats en ver-

bouwing van het kantoor lonkt nu alweer een 

uitbreiding, een geheel nieuwe hal. De vergun-

ningen zijn binnen dus het feest kan beginnen. 

Wie denkt dat de snelle rechtsbuiten van weleer alleen om werk, werk en 

nog eens werk geeft, komt bedrogen uit. Hij heeft een groententuin en is 

daar veel te vinden in de vrije uren. Tussen de tomaten en de sla denkt hij 

na over de wortels van het bedrijf, ook in de komkommertijd. Verder is hij na 

47 jaar nog steeds actief voetballer in het veteranenteam van De Tukkers, 

niet oud en niet versleten. Carnaval zit hem sinds een aantal jaren ook in het 

bloed. Hij was de Prins van de Alberger Bökke in het jaar 2012 en samen met 

Sik Robert en de Hofdames Jolanda en Bernadette regeerde hij dat jaar met 

volle overgave. In de 

winter schaatst de 

plaatselijk Jan Bols 

graag rondjes op de 

ijsbaan van ijsclub 

Bous Mös, waarvan hij 

inmiddels 12 jaar 

voorzitter is. Ook een 

t o c h t j e  o p  d e 

Weissensee mag niet 

ontbreken op de pal-

mares. Hoewel zwaar, 

geeft dit een enorme 

Gerrit Haarhuis 

1 Jan van der Aa  2 Toon Veldhuis 
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voldoening wanneer de fi-

nish weer gehaald is, zonder 

een scheve schaats te rijden.  

Verscheidene functies heeft 

de veelzijdige ondernemer 

bekleed, waaronder be-

stuurslid van de Rabobank 

Tubbergen, bestuurslid van 

De Tukkers en lid van de 

Zwart-Wit commissie, waar-

toe ook Jolanda behoort. 

Verder is hij sponsor van 

talrijke verenigingen en in-

stanties om wat terug te 

doen voor de lokale en regi-

onale clubs. Als je iets doet 

moet je het goed doen en je 

bent niet alleen op de we-

reld. Verenigingen die zich 

inzetten voor verbeteringen 

en bestaan uit vrijwilligers 

die moet je helpen en onder-

steunen waar het kan. 

De wens voor de toekomst is natuurlijk om gezond te blijven met de familie 

en over 11 jaar het 100-jarig jubileum te vieren. Dat alles onder het motto: 

Don’t stop me now! En zeg nou zelf: Queen klinkt toch koninklijk.  

Na het plezierig onderhoud en een paar lekkere koele pretpalen uit Enschede 

te hebben genuttigd, bedank ik Jolanda en Helmuth voor de gastvrijheid en 

pak ik mijn fiets en rijd ik op de zwoele zomeravond Albergen weer in. Ja, 

toch dichtbij het paradijs hoor! 

Interview Paul Kuipers 

Wel ‘t lest lacht, lacht te laat. 

1 Gerrit Wesselink 3 Gerrit Haarhuis 

2 Toon Veldhuis ? 4 Jan Snijders 
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De magie van het hoefijzer 
(en de hoefnagel als talisman) 

 

Onlangs verzocht Jan Voorhuis mij weder-

om een artikel aan te leveren voor het blad 

“De Oale Maarke” van de heemkunde 

groep te Albergen. Ik ken Jan al vanaf de 

oprichting van de Twentse rijtuig en ar-

resleevereniging de “Koets’n Keerls” (nov. 

1969) en voldoe graag aan zijn verzoek.  

Als paardenman heb ik mij maar eens verder 

verdiept in de oorsprong en bijgeloof van het 

hoefijzer en weet zeker dat vele hectaren ook rond Albergen zijn omgeploegd 

met paarden en dat ook het paard in het straatbeeld tot ver in de jaren vijftig 

geen bijzonderheid was. Ook de geregelde gang naar de hoefsmid hoorde 

daar natuurlijk bij. 

Als eerste is via de moderne media natuurlijk op te zoeken wat de bijzondere 

“krachten” van een hoefijzer zouden kunnen zijn: 

Hoefijzer: geluksbrenger en wendt onheil af, een verzamelbekken van ma-

gische krachten. 

Hoefnagel: met dit voorwerp worden de hoefijzers vastgezet. Ze zouden 

tevens ziektes tegengaan. Daarom werden vroeger in één van de balken van 

de veestal vier nagels geslagen (waarvan één nagel van de doodskist). 

Wie  niet in de werking gelooft komt sowieso niet voor genezing of geluk in 

aanmerking; het geluksbrengende hoefijzer zoekt zelf iemand uit als het zijn 

magie wil verspreiden, dwingen laat het zich niet. Iedereen is de smid van 

zijn eigen geluk. 

We weten niet precies wanneer het hoefijzer is uitgevonden, maar daardoor 

kwam een oplossing voor alle vervoersproblemen van de mensheid een enor-

me stap dichterbij. Hoefijzers met nagelgaten zijn omtrent de tiende eeuw na 

Christus pas in gebruik gekomen; daarvoor gebruikten de Kelten, maar ook 

de Romeinen, zware lompe hoefschoenen die met beugels en riemen aan de 
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hoef werden vastgemaakt. 

Oorsprong van onheilafwender 

 

Een kort verhaal over de in 909 geboren aartsbisschop van Cantebury ge-

naamd Dunstan. Hij groeide op bij de Ierse monniken en leerde er ook paar-

den beslaan.  

De duivel vroeg hem In Cognito te beslaan. Dunstan herkende de dui-

vel, zette hem een tang op de neus en kneep net zolang door totdat 

de duivel beloofde iedereen te ontzien die een hoefijzer bezat. 

Waarschijnlijk komt hier de uitdrukking “bij de neus nemen” vandaan. 

De vraag is dan hoe moet je het hoefijzer ophangen? 

 Met de open kant naar boven want al het geluk kwam van boven. 

 Alleen met de open kant naar beneden boven de voordeur, zodat 

iedereen overspoelt werd met het geluk dat in huis hing. 

 Als de letter “C”, als symbool van Christus. Op dezelfde manier want 

het geluk kwam uit “de sikkel van de maan” stromen en kon zo al het 

kwade via zijn rondingen afleiden. Immers het toenemen van de maan 

betekende reeds in oude tijden groter worden in geluk. 

 Met de open zijde naar buiten gekeerd, werd ’t op de drempel van de 

Een hoefschoen zoals 

de Kelten en Romeinen 

die gebruikten. 
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huisdeur gespijkerd, waarbij soms 

3 nagels met 3 hamerslagen no-

dig waren. Zij sloten de heksen 

buiten, beschutten tegen bliksem 

en brand en trokken, als het huis 

een winkel was, de kopers naar 

binnen. 

Het scheen dat alleen een roestig ijzeren 

hoefijzer, het liefst nog met wat oude nagels er aan, de Absolute Gelukzalig-

heid kon brengen. 

In de symboliek van het toedichten van magische krachten komen Romeinse, 

Keltische en Germaanse opvattingen samen. Het werd in het louterende vuur 

uit het ijzer vol toverkracht gesmeed en was afkomstig van het mythische 

paard. 

Afweren van het boze oog 

 
Volgens de Italianen moest men zodra men een“gettatore” (iemand met een 

boos oog) tegenkwam, metaal aanraken en het liefst een hoefijzer om het 

boze oog af te weren. In het Midden-Oosten beschermde men zich tegen het 

boze oog door Koranspreuken, op een reepje papier geschreven, in de paar-

denteugels te naaien. Ook de rode kleur was afwerend; daarom versierde 

men op Sicilië de tuigen van muilezels en paarden steeds met een rode kleur. 

 

Sint Eligius (588-660) 
 

Sint Eligius was een gediplomeerd goudsmid en de latere bisschop van Noy-

on. Hij zou ook hoefsmid geweest zijn en vond zichzelf zo goed dat hij zich-

zelf het predikaat “meesters boven de meesters” toekende.  

Op een dag nam Eligius een leerling in dienst die het fysiek zware werk ge-

makkelijk aankon. Hij sneed het paard gewoon zijn hoef af, besloeg de hoef 

op het aanbeeld en zette hem vervolgens weer aan het been alsof er niets 

was gebeurd. Omdat deze merkwaardige leerling niet zomaar iemand was, 
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maar Christus zelf, werkte deze aanpak. Maar Eligius wist van niets en pro-

beerde zijn leerling na te doen. Hij hakte de hoef van het paard van Sint- 

Joris af, maar kon die er na gedane arbeid niet meer aanzetten. Gelukkig 

kwam Christus toevallig aangelopen en redde de situatie. Vanaf die tijd ge-

droeg Eligius zich niet meer zo hoogmoedig en leverde eerlijke arbeid en 

leefde verder ook zeer vroom. Dankzij deze deugden kon hij het later zelfs 

tot bisschop brengen en werd hij als beschermheilige van het smedengilde 

vereerd en tevens als beschermer der dieren. Zijn naam werd aangeroepen 

bij bezweringen tegen de ziekten van de paarden. 

Hoe de smid de taal verrijkte 

 
‘Plannen smeden’, ‘Meer ijzers in het vuur 

hebben’, ‘Het geheim van de smid’, ’Men 

moet het ijzer smeden als het heet is’ en ‘De 

ijzers uit het vuur halen’.  

Bij de Arabieren waren de hoefsmeden zeer 

gezien en hadden vele voorrechten, wat ten 

nauwste samenhing met de liefde van dit 

volk voor hun edele paarden. De hoefsmid 

woonde in een afzonderlijke tent van de 

stam, betaalde geen belasting, kreeg een deel van het graan zonder betaling 

en behoefde aan niemand gastvrijheid te verlenen hoewel dit één van de 

eerste plichten van de Arabier was. Wanneer er geslacht werd, kreeg hij een 

gedeelte van de rug en lendenen, bij rooftochten ontving hij zijn aandeel, 

ook al was hij niet mee geweest: immers van zijn kunst hing een groot ge-

deelte van het succes van de tocht af.  

Het belangrijkste voorrecht was, dat hem op het slagveld het leven geschon-

ken werd, indien hij afsteeg en met de slippen van zijn mantel de bewegin-

gen van een blaasbalg nabootste. Een hoefsmid te doden werd als schande-

lijk geacht, de stam zou eeuwig door een vloek worden vervolgd. De Arabie-

ren waren zo bang hun hoefsmid te verliezen, dat zij, wanneer hij rijk mocht 

worden, hem een gedeelte van zijn rijkdom afnamen, om hem te verhinderen 

hun grondgebied te verlaten. Was een stam geplunderd dan kon de hoefsmid 

bij een eenvoudig bewijs van zijn vak zijn werktuigen, tent en hoefijzers te-
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rugkrijgen. 

Talrijk zijn de verhalen, waarbij men de paarden de 

hoefijzers verkeerd onder had geslagen, om even-

tuele vervolgers op een dwaalspoor te brengen. Ik 

laat er hier één volgen: 

In Luxemburg stond het slot Heringen, dat aan de 

Tempeliers behoorde, die berucht waren als boze 

mensen en rovers. Een man uit die streek zag op 

een dag verse sporen in het zand. Duidelijk was te zien, dat de rovers hun 

burcht verlaten hadden. Maar het kwam anders uit: de Tempeliers waren 

thuis en grepen hem. Hij jammerde zo, dat ze medelijden kregen, maar dan 

mocht hij het geheim van de paardenijzers aan niemand vertellen. 

De volgende dag na de mis, toen het volk uit de kerk kwam, ging hij staan 

bij een grafsteen naast de deur van de kerk. Aan geen mens mocht hij het 

geheim verraden en dat deed hij dan ook niet. Maar hij zei duidelijk zodat 

iedereen het horen kon: 

Aan den steen  

Zeg ik het alleen. 

De Heringers zijn op het kasteel. 

Als men meent: ze zijn thuis, 

Dan zijn ze uit. 

Als men meent: ze zijn uit, 

Dan zijn ze thuis. 

Zij hebben de paarden verkeerd beslagen. 

 

Planten 

 
Er zijn enkele planten, waaraan de sage de kracht toekent, de hoefijzers der 

paarden los te maken wanneer zij daarmee in aanraking kwamen. De voor-
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naamste was een soort van wilde wikke, de rupsklaver, waartoe ook de lu-

cerne behoort (in de plantkunde ‘hippocrepis comosa’). De zaadpeulen zijn 

als een hoefijzer gekromd. De Duitsers noemen haar “Hufeisenklee” en de 

Engelen “Unshoe the horse”. 

De kerk 

 
In vele kerken worden nog tot op dit ogenblik hoefijzers bewaard, of zijn 

daaraan vastgehecht. Dit gebruik heeft een godsdienstige of mytische inslag, 

ontleend aan sagen of aan werkelijke gebeurtenissen. Sommige van deze 

sagen dateren nog uit de heidense voortijd. 

In een kerkje in het Schwarzwald hoorde men dagelijks de moeder Gods in 

het kerkje zingen. Een goddeloos man, die dit ook eens hoorde, reed naar de 

ingang van de kerk, klapte met de zweep, sloeg op de deur en uitte allerlei 

scheldwoorden. Plotseling hield hij op: de priester was in processie versche-

nen. Op zijn gebed bekeerde hij zich. Ter eeuwiger gedachtenis daarvan trok 

hij twee ijzers van zijn paard en bevestigde ze aan de kerkdeur. Eén ervan is 

nog aanwezig. 

Als overwinnaar in den edelen wedstrijd, wie het meest zou kunnen drinken, 

reed Ernst, graaf van Klettenberg, met de gewonnen gouden ketting omhan-

gen, door Ellrich bij Erfurt. Terwijl in de kerk de vesper werd gezongen, reed 

hij dronken de kerk binnen tot voor het altaar. Toen het paard zijn benen op 

de trappen van het altaar wilde zetten, viel het om en verloor zijn ijzers, wel-

ke in de kerk opgehangen werden. De kerk bestaat niet meer maar de ijzers 

worden nog steeds in de pastorie bewaard.   

           

Medicijn 

 
Wie maagpijn heeft, giete bier over een gloeiend gemaakt hoefijzer- het 

moet er wel een zijn die aan een paardenhoef gezeten heeft- en nuttige die 

drank.  

Bron: Archief Erik Eshuis Albergen 
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In en om de Twentse boerderij 
 

 In Twente en ook in de gemeente Tubbergen kan men vele prachtige 

boerderijen aantreffen. Sommige boerenhuizen staan er als een monument, 

weggedoken achter forse eikenbomen. Jammer genoeg verdwijnen elk jaar 

weer enkele boerderijen door verbouwing of door brand. Herstellen of restau-

reren van deze boerderijen is kostbaar zeker nu het woongenot binnenshuis 

optimaal moet worden. Bovendien worden er steeds meer grote stallen ge-

bouwd waarbij het liefelijke rondom menig Twents boerenhuis verdwijnt. 

Maar dat kan ook niet anders want de Twentse boer moet ook met de tijd 

mee. De boer moet ook wonen en werken, wil graag met de tijd mee. Zo was 

het vroeger ook. De zogenaamde losse huizen zijn verdwenen uit onze 

streek en alleen nog tegen betaling te bewonderen. 

 Wijlen architect en deskundige Jan Jans uit Almelo zei dat onze oudste 

gebouwen heel eenvoudige ruimten waren die alleen onderdak gaven aan 

mens en dier.  Verder kon er de oogst worden geborgen. Verder was er geen 

luxe en geen rijkdom. Alles onder één dak zodat de boer in één oogopslag 

kon zien hoe het vee erbij stond. 

Lös hoes van de familie Kroeze-Timmers aan de Vleerboersweg 
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 De boerenwoning werd stevig gebouwd en wel zo, dat bestand was 

tegen een flinke westerstorm. Menig oude boer sprak dan: “Ik bin blie dat wie 

allns binnen de pôste hebt.” Deze stevigheid werd verkregen door het zgn. 

“veerkante werk”, gemaakt van onbuigzame eikenbomen. De boerderij werd 

bij voorkeur op een wat hoger gelegen terrein gebouwd om in natte tijden het 

water uit de woning te kunnen houden. De pôste en balken van zwaar eiken-

hout, waarvan het vierkante werk gemaakt werd, werden op een degelijke 

manier aan elkaar vastgemaakt en met houten pennen vastgezet. Daarna 

werden pôste en balken op dikke keistenen of oerstenen (ijzerhoudend ge-

steente) gezet. Dit was de fundering. 

 

 De muren waren in het allereerste begin opgetrokken uit vlechtwerk 

van twijgen tussen de vele balken. Daarna werd het vlechtwwerk aan beide 

kanten bestreken met leem. Het dak bestond uit een dikke laag stro dat ook 

met twijgjes tussen de panlatten en de “bindgern”(stokken van de vuilboom-

hout) werd vastgehouden. Als men een oude boerenhoeve binnen komt over 

de deel, dan is het eerste wel dat opvalt, het vele eikenhout dat er bij de 

bouw gebruikt werd. In de wintertijd, als er op het land geen werk meer te 

verrichten viel, werden de benodigde bomen uitgezocht en omgehakt. Dat 

het hakken van eikenbomen geen gemakkelijk werk was kan men nog aflei-

den uit een bewaard gebleven gezegde dat daarop betrekking heeft nl. aan 

eikenhout kan men zich twee maal warmen. De eerste keer bij het hakken en 

de tweede keer als het hout in het vuur ligt. Een volgende winter werden de 

stammen gezaagd tot planken nodig voor deuren en aftimmering, tot balken 

voor ribben en sporen en natuurlijk tot panlatten. 

 

 Bij dit zagen moet men bedenken dat dit handwerk was. Men had niet 

de beschikking over een elektrische zaagmachine dat met een schreeuwend 

geluid en een onvoorstelbare snelheid de stammen op de gewenste dikte 

zaagt. De boer moest met “zijn volk” ‘s winters de eiken zagen met een grote 

“trekzaag”. Hiertoe werd met mankracht en deskundigheid een dikke eiken 

stam op een grote “bok” (verhoging) gebracht, zodat de zager min of meer 

onder de te zagen stam stond en een tweede, de trekker boven op de stam. 

 

 Men kan zich voorstellen dat een dergelijke zagerij een werk was van 
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veel geduld en door-

zetting. Naast de zorg 

voor het op stal 

staande vee en het 

zorgen voor voldoen-

de brandhout, moest 

de landman, die voor 

zich zelf een woning 

of een schuur wilde 

bouwen, ook nog vele 

uren werken aan het 

zagen van eikenstam-

men om het benodig-

de bouwmateriaal te 

verkrijgen. De dagen 

dat er gewerkt kon 

worden waren ook 

erg kort, doch voor 

deze mensen zullen 

het vaak, vooral als 

de ijskoude oosten-

wind hen door het 

gezicht sneed, erg 

lange dagen geweest 

zijn. Dat het bewer-

ken niet gemakkelijk 

was, blijkt ook wel uit 

het feit, dat de balken 

van het “veerkante 

werk” bijna nooit be-

zaagd waren. Men 

kapte ze wat vierkant en gebruikte ze verder, zoals ze in het bos gegroeid 

waren. 

 

J.G.O.V., 26 november 1979 uit van Hoes tot Hoes 

Bewerkt door Herman Beld 

Demonstratie van het houtzagen uit vroeger tijden 
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Vrerink, kruidenier van 1924 tot 1978 
 

In 1924 begon een 27-jarige Langeveense, Hanna ter Groote, aan de Almelo-

seweg in Mariaparochie, naast de lagere school, een textiel- en kruideniers-

winkel. De jaren hiervoor werkte ze bij café Haarhuis (Miets) in Albergen. 

Haar even oude verloofde Hendrik Vrerink was afkomstig uit Reutum waar hij 

werkte bij café Mensink. Daarna had hij een winkel in Borne. Voor hun huwe-

lijk in 1926, deed hij de zaak in Borne van de hand en samen zetten ze hun 

schouders onder het bedrijf in Harbrinkhoek.  

Hendrik was tevens de 

1e medewerker van de 

pas opgerichte ABTB. 

Het pakhuis stond op de 

plek waar nu de par-

keerplaats van de kerk 

is. De winkel  groeide en 

spoedig kreeg het echt-

paar met ruimtegebrek 

te kampen. 

De eigenaar van het 

pand wilde echter niet 

meewerken aan een 

verbouwing. Gelukkig 

deed zich de mogelijk-

heid voor tot aankoop 

van een perceel grond 

aan de overkant van de 

straat, dat eigendom 

was van boer Löwik 

(Demmer). 

Hier verrees in 1930 een 

nieuw winkel-woonhuis, 

ingericht naar de eisen 
Hendrik met een zak meel op de rug 
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des tijds. 

Hendrik was niet gespeend van zakelijk inzicht, want hij kocht meteen een 

groter stuk grond, niet alleen de ondergrond voor  zijn winkel en woonhuis.  

Daarop liet hij later het dubbele woonhuis bouwen waar aan de rechterkant 

de familie Pol woont. In de andere helft van het blok was eerst schildersbe-

drijf Oude Hergelink gevestigd. Later werd het pand overgenomen door Les-

scher autoschadeherstelbedrijf. Deze huizen werden eerst verhuurd en later 

verkocht. 

Enige jaren later werd het pakhuis van de ABTB ook te klein. Men  vestigde  

een nieuw pakhuis  naast het huis van de familie Vrerink. Hendrik had het 

werk toen dus mooi naast de deur. Helaas leed hij al jaren aan een vorm van 

tuberculose aan de linker helft van zijn gezicht. Ook zijn oor werd hierdoor 

aangetast. Hieraan moest hij geopereerd worden in Arnhem, waardoor hij 

langere tijd niet kon werken. 

Intussen werd door het bestuur van de ABTB iemand anders  aangesteld als 

zaakvoerder. Dit vond Hendrik Vrerink niet eerlijk, maar er was niets aan te 

doen. Hij begon daarna een vrije meelhandel vanuit zijn eigen schuur. 

Links Piet Zandhuis en Hanna van der Wal, rechts de familie Vrerink 
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2 Jaar later was ook het ABTB-pakhuis aan de Demmersdwarsweg weer te 

klein en werd een nieuw pakhuis gebouwd op de hoek van de Slagenweg en 

Almeloseweg. Hendrik had de eerste koop en nam  het oude pakhuis over 

van de ABTB. 

Het echtpaar Vrerink-ter Groote kreeg 6 kinderen : 2 jongens en 4 meisjes. 

Zij kregen te maken met grote tegenslagen. Een meisje , Marietje,  overleed 

aan stuipen met  1 ½ jaar. Zoon Jan kreeg halskanker met 16 jaar en over-

leed 2 jaar later. Drie kinderen zijn elk 3 jaar opgenomen geweest voor de 

behandeling van tbc in verschillende sanatoria verspreid over het land. Deze 

kinderen regelmatig te bezoeken was destijds een enorme opgave. 

Toen de kinderen groter werden, leek dochter Annie de opvolgster te wor-

den. Zij bedacht zich echter en ging de verpleging in. 

De dochter, die ook Marietje  was genoemd, hielp ondertussen ook al gere-

geld in de winkel. Toen zij in de 7e klas zat, zei meester Kemerink , het 

hoofd van de school, dat het  beter was dat ze thuis bleef, in plaats van  nog 

langer naar school te gaan, gezien alle zieke familieleden. 

Haar ouders vroegen haar toen enige tijd later of ze bij hen in het bedrijf 

Aan de Almeloseweg met rechts de winkel van de familie Vrerink (60er jaren) 
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wilde komen. Marietje had eigenlijk graag een kantoorbaan willen hebben, 

maar heeft toch besloten thuis te blijven. 

Ze was ondertussen 15 jaar en moest een opleiding volgen, als ze serieus de 

winkel wilde voortzetten. Ze haalde het middenstandsdiploma in Almelo en 

ging enkele jaren naar de  detailhandelsopleiding in Deventer. 

Naast kruidenier was Vrerink ook houder van een postagentschap. 

Vader Vrerink vond het belangrijk dat de opgroeiende kinderen en hun vrien-

den graag bij hen thuis waren : “hij wol de bool bie mekaa hooln”. Zo organi-

seerde hij op zondagmiddag dansmiddagen in de schuur achter hun huis. Hij 

strooide talkpoeder op de gladde cementenvloer, zodat er onder begeleiding 

van accordeonnist Henk Löwik prima gedanst kon worden. 

Naast hun eigen zoons en dochters, vrienden van de zoons en de buurmeis-

jes, maakten ook de ouders zelf graag een dansje. Dit alles gebeurde zon-

dags na het warme eten tot aan het lof. Na het lof werd er weer “ge-butked”  

in de zandweg. (Op een klos werden muntjes gelegd. Je gooide om de beurt 

met een keitje tegen de klos tot deze omviel, dan waren de muntjes voor 

jou.) 

Zondagsmorgens na de kerk was de winkel altijd nog open, zodat alleen de 

zondagmiddag echt vrij was. Vakantie was er ook nooit. In 1970 werd het 

van overheidswege verplicht om de winkel 3 dagen per jaar te sluiten. Toen 

gingen de dochters Kamphuis voor het eerst een dagje met hun ouders op 

pad. 

Zus Minie woonde en werkte in het westen van het land, maar kon daar hele-

maal niet aarden. Zij wilde graag weer bij haar familie komen wonen. In het 

sanatorium was zij bevriend geworden met een vrouw wier man na 1 dag 

huwelijk verongelukt was, Ciel genaamd. Samen met Ciel heeft Minie jaren-

lang in het voormalige ABTB-pakhuis gewoond, na de nodige verbouwingen. 

Haar inkomen haalde zij uit het postagentschap. Dit was tot op dat moment 

onderdeel van de kruidenierswinkel, maar werd nu gevestigd  in haar wo-

ning. 

Midden vijftiger jaren werkte er bij timmerfabriek Groothuis een zekere Her-

man Kamphuis uit Geesteren. Hij kwam regelmatig  een koek kopen tussen 

de middag, bij Marietje in de winkel. Van het een kwam het ander en eind 



- 24 - 

Infoblad Heemkunde Albergen / Harbrinkhoek 

1956 kregen ze verkering. Na 3 jaar werd er getrouwd en kwam Herman bij 

Marietje en haar ouders wonen. Er werden 3 dochters geboren: José, Silvia 

en Nellie. 

Terwijl Marietje druk was in de winkel, paste oma Hanna op de kinderen en 

kookte iedere dag voor het hele gezin. 

In de zestiger jaren kwam er weer ruimtegebrek in de winkel. Het raam van 

de voorkamer, aan de linkerkant van het huis, diende in de sinterklaas- en 

kersttijd als etalage. Na schooltijd stonden de kinderen,  met hun neus tegen 

het raam gedrukt,  zich te vergapen aan al het moois dat daar uitgestald lag. 

Aan de rechterkant van het woonhuis werd een aanbouw gerealiseerd. Er 

was toen sprake van een moderne supermarkt, waar Marietje weer met veel 

plezier aan de  slag kon, ondanks dat ze veel last had van stelende middelba-

re scholieren. Na een aantal jaren was ook deze aanbouw weer te klein. 

Maar  de gezondheid van Marietje was dusdanig, dat in plaats van uitbreiden 

Het echtpaar Kamphuis-Vrerink 25 jaar getrouwd 
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op dringend verzoek van de huisarts  in 1978 werd besloten om te stoppen 

met de winkel. Dit tot groot verdriet van Marietje. Een half jaar later was al-

weer een goede bestemming voor de aanbouw gevonden. De gemeente Tub-

bergen kocht het gebouw en vestigde er een dependance van de Tubbergse 

bibliotheek. Deze liep meteen ontzettend goed. Marietje werd al spoedig ge-

vraagd als vrijwilligster voor de avonden. Het was het begin van bijna 30 jaar 

heel fijn vrijwilligerswerk in de bieb. 

Jarenlang was Marietje ook druk met de werkgroep diaconie van de parochie. 

Onder leiding van pastor Mensink hielp ze o.a. met de oprichting van diverse 

bezoekgroepen en was ze nauw betrokken bij het tot stand komen van het 

parochieblad “Rond de Spits”. 

Doordat zus Minie getrouwd was 

en naar elders was vertrokken, 

was haar huisje weer leeg komen 

te staan. Het gezin van Herman 

en Marietje breidde zich uit met 

de eerste schoonzoons. Daarom 

leek het de grootouders een 

goed plan om te verhuizen naar 

het  voormal ige pakhui s/

postkantoor. Na weer een gron-

dige verbouwing door Herman 

gebeurde dit dan ook.  

Hendrik voelde zich echter al lan-

gere tijd niet goed en mocht 

slechts één nacht in zijn nieuwe 

huis slapen. Hij overleed aan 

kanker  op 82-jarige leeftijd. 

Hanna heeft er nog tot haar 92e 

jaar gewoond. Omdat dochter 

Marietje met haar gezondheid 

aan het tobben was en de ver-

zorging van haar moeder haar daardoor zwaar viel, verbleef Hanna de laatste 

1 ½ jaar van haar leven op De Eeshof in Tubbergen. 

Het echtpaar Vrerink- ter Groote 
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Herman Kamphuis maakte, na een hele periode bij Groothuis timmerfabriek 

Schilderij met daarop van boven naar beneden het oude ABTB-pakhuis, la-

ter werkplaats met postkantoor en woning, het woonhuis van de familie, 

daaronder de aanbouw waarin eerst de supermarkt gevestigd was en later 

de bibliotheek. 
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gewerkt te hebben, een overstap naar het aannemersbedrijf van zijn broers 

in Geesteren.  

Hij ging met  de VUT in 1989. Daarna kon hij in zijn eigen timmerwerkplaats 

in het voormalige pakhuis aan de slag met het  vervullen van de wensen van 

zijn kinderen en vele anderen. Hier beleeft hij tot op de dag van vandaag 

veel plezier aan. 

Begin 2000 werd de bibliotheek verplaatst naar De Haambrink. De aanbouw 

werd gekocht door timmerfabriek Groothuis. Enige tijd later kocht Groothuis 

ook het woonhuis en de andere gebouwen. Herman en Marietje vonden een 

fijn huis aan de Wilgenhof in Harbrinkhoek. Daar wonen ze vanaf 2010 en 

voelen zich er helemaal op hun plek. Hun winkel-woonhuis en de andere ge-

bouwen zijn intussen gesloopt.  Het is nog niet bekend wat Groothuis op de-

ze plek wil/mag realiseren.  

De toekomst zal het leren. 

Ans Kampkuiper 

 

Uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 01-12-1854 
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Van kelder naar kamer 
 

Eindelijk was er voor ons een mogelijkheid om van onder de grond naar bo-

ven de grond te gaan. 

Het bestuur 

van het Cul-

tuurhoes en de 

Gemeente Tub-

bergen waren 

het eens over 

een andere 

invulling van de 

v r i j ge ko me n 

ruimte. Hier-

door was er 

voor ons de 

mogel i j k he i d 

om een gedeelte te huren in het Cultuurhoes. Jarenlang hebben wij een 

ruimte kunnen gebruiken onder de kerk. Zolang de mogelijkheid zich voor-

doet kunnen wij dit als archief blijven gebruiken. Hier bevinden zich nog veel 

voorwerpen die wij voor een expositie kunnen gebruiken. Dit zijn b.v. knip-

mutsen, gereedschappen, foto’s ook ingelijste foto’s, landkaarten, kasboeken 

en klooster-

m o p p e n 

(stenen). Hier 

zijn wij ook 

b e g o n n e n 

met digitalise-

ren maar 

moesten vaak 

stoppen door 

de kou. Ook 

was de kelder 

moeilijk te 

bereiken door 
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de smalle stenen 

trap. Hierdoor 

waren wij als 

Heemkunde on-

zichtbaar voor 

de mensen.  

Dan begint de 

“verbouwing” in 

het Cultuurhoes. 

Er wordt een 

ruimte uitgezet. 

En er wordt ge-

timmerd, ge-

zaagd en geschilderd. Kabels voor de nieuwe apparatuur worden aangelegd . 

Er worden bakken aan de muur bevestigd voor de voorwerpen en de mappen 

met b.v. bidprentjes en foto’s.  Ook komen er nieuwe kasten en werkplekken 

die passen bij de tegenwoordige tijd. En er wordt schoongemaakt . Dan komt 

de inventarisering. Wat nemen we mee en wat blijft in het archief.  

Want bij een verhuizing kom je van alles tegen!  

Nu zitten we gelukkig op een zichtlocatie en zijn beter bereikbaar.  In onze 

“Heemkamer” zijn foto’s, bidprentjes, boeken in te zien. Op verzoek is ook 

alles uit het kelderarchief op te halen. Dit zit dichtbij elkaar. Veel is inmiddels 

ook digitaal in 

te zien. 

Ook in het Cul-

tuurhoes zijn 

v o o r w e r p e n 

tentoongesteld. 

Elke woensdag- 

en vrijdagoch-

tend van 09.30 

uur tot 11.30 

uur is er ie-

mand aanwe-
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zig.  

Tijdens de opening en de open dag werd veel gebruik gemaakt van onze 

“Heemkamer”. Er was veel belangstelling voor de foto’s die werden getoond. 

Deze verhuizing was zeker een goede stap naar de toekomst. Het geeft de 

mensen een mogelijkheid om elkaar op een andere plek te ontmoeten en om 

het verleden te delen. Het was voor de Heemkunde een speciale dag om dit 

zo te mogen ervaren. 

We zijn blij dat wij de kelder nog mogen blijven 

gebruiken. Natuurlijk zijn wij onze donateurs en 

sponsoren dankbaar dat wij deze stap hebben kun-

nen zetten en zo het verleden naar de 

“Heemkamer” hebben kunnen brengen. Door de 

fijne samenwerking met de Stichting Cultuurhoes 

en met hulp van diverse mensen binnen de Heem-

kunde hebben wij alles kunnen realiseren. 

Wil Roosendaal en Agnes oude Nijhuis 

Donateursavond 
In verband met de werkzaamheden aan ons nieuwe onderkomen en de ver-

huizing vanuit de kelder onder de kerk wordt de jaarlijkse donateursavond 

verplaatst 22 februari 2018. Aanvang 20.00 uur. Er zal o.a. oud film- en 

fotomateriaal van Albergen worden getoond. 

Ie wödt oew geluk vaak pas gewaar a’j 

‘n ofgeunst van aander zeet. 
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Het verzet kraakt 

Begin 2017 is er bij een groep mensen het idee ontstaan om nog een keer 

een soortgelijke musical te maken als “Van katoen en nu”, de musical die 

enkele jaren geleden zo’n groot succes was. Een mooi onderwerp hiervoor 

zou zijn: De grootste bankroof aller tijden. Als titel werd gekozen “Het verzet 

kraakt.” Deze overval vond plaats in november 1944, het een na laatste oor-

logsjaar. De spoorwegstaking was uitgeroepen en er was veel geld nodig 

voor voedsel en kleding voor de ondergedoken spoorwegbeambten en hun 

gezinnen. Een van de mogelijkheden om aan het geld en bonnen te komen 

was het overvallen van banken en distributiekantoren door het verzet. Zo 

kreeg ook het Overijsselse  verzet de opdracht om een bank te overvallen en 

wel de Nederlandsche Bank aan de Wierdensestraat in Almelo, waar in die 

tijd ruim 4 miljoen gulden was opgeslagen. 

Bij de organiserende groep verzetslieden waren ook 2 mensen uit Harbrink-

hoek: de broers Gerard en Hendrik Frielink. In café Frielink vonden de laatste 

besprekingen plaats, voordat men op weg ging om de bank te overvallen. De 

overval op zich is prima geslaagd, maar door een noodlottig toeval werd al 

het buitgemaakte geld  door de Duitsers teruggevonden. Zes verzetsmensen 

werden opgepakt, waaronder de Hendrik en Gerard  Frielink, hoewel zij niet 
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eens lijfelijk aan de overval hadden 

deelgenomen. Van de zes mannen die 

naar concentratiekampen in Duitsland 

zijn gegaan, is alleen Hendrik Frielink 

levend teruggekomen.  

Dit verhaal vormde de basis voor de 

tentoonstellingen, de musical en de film 

die in 2017 en 2018 gemaakt zouden 

worden. Men wilde graag dat in iedere 

plaats waaruit mensen aan de overval 

hadden deelgenomen, een tentoonstel-

ling werd georganiseerd, als aanloop 

naar de musical. Hiervoor werd de 

Stichting Heemkunde Albergen/

Harbrinkhoek benaderd. In Harbrink-

hoek is geen museum, dus werd de bovenzaal van voetbalvereniging MVV 

hiervoor ingericht. Toen het MVV-gebouw dicht ging vanwege de vakantie, is 

de tentoonstelling op verzoek van de burgemeester van Tubbergen overge-

bracht naar de hal van het gemeentehuis. 

De tentoonstelling was niet zo groot, omdat het de bedoeling was dat het 

vooral ging om de broers Frielink. Verder was er algemeen materiaal uit de 

oorlogstijd: kranten uit het begin en het einde van de oorlog, illegale kran-

ten, allerlei soorten distributiebonnen, persoonsbewijzen, foto’s van de om-

gekomen verzetslieden, de spoorwegstaking, de concentratiekampen etc. 

Ook was er een glazen vitrine met oorlogsattributen, beschikbaar gesteld 

door Coen Cornelisse. Het naambordje “Frielinkstraat”, ter herinnering aan 

Gerard Frielink, stond ook in de vitrine. Dit bord  leende  Henny oude Geer-

dink uit aan de tentoonstelling. Hij heeft het persoonlijk van Hendrik Frielink 

gekregen. Het belangrijkste onderdeel van de tentoonstelling, niet in de an-

dere plaatsen te zien, waren de brieven; vooral de brieven die Hendrik 

schreef vanuit de gevangenissen in Almelo en Doetinchem,  en vanuit de stil-

staande trein op het station van Almelo waren indrukwekkend. Ook waren er 

veel brieven van familieleden van in het concentratiekamp gestorven mede-

kampgenoten van overlevende Hendrik Frielink. Deze mensen waren wanho-

pig op zoek naar iemand die hun misschien nog iets kon vertellen over de 
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omstandigheden waaronder hun ge-

liefd familielid was gestorven. Heel 

veel jaren na de oorlog ontving Hen-

drik nog dergelijke smeekbeden, do-

zen vol! Deze brieven en gekopieerde 

brieven  van de echte brieven van 

Hendrik zaten in mappen en waren 

tijdens de tentoonstelling te lezen. 

Na een inleiding door Henny oude 

Geerdink werd de tentoonstelling 

officieel geopend door Betsy Martina-

Frielink,  de dochter van Gerard Frie-

link. Zij was anderhalf  jaar toen haar vader omkwam in het concentratie-

kamp en zij heeft haar vader dus niet gekend. Haar zusje Gerry moest nog 

geboren worden. Bij MVV hebben ongeveer 300 mensen de tentoonstelling 

bezocht. In het gemeentehuis zijn veel meer bezoekers geweest, dat is niet 

na te gaan. Maandag 28 augustus hebben we de tentoonstelling nog een 

keer verplaatst en wel naar restaurant Kampkuiper. Gerard en Philip Kamp-

kuiper hadden het plan opgevat om tijdens de looptijd van de musical een 

“verzetsmenu “ op de kaart te zetten. Een gedeelte van de tentoonstelling 

heeft toen in de hal bij Kampkuiper gestaan. Om deze tentoonstelling als 

heemkundegroep Albergen/Harbrinkhoek te kunnen organiseren mochten we 

gebruik maken van de papieren en foto-nalatenschap van Hendrik en Annie 

Frielink. Hier kwamen we ook weer foto’s tegen die later gebruikt konden 

worden om het decor van het Frielinkplein bij de musical, waar café Frielink 

werd nagebootst, zo echt mogelijk te maken. 

De musical, op het Indië-terrein, is 22 keer opgevoerd. Per voorstelling kwa-

men er 1100 bezoekers. Ruim 24.000 mensen hebben de voorstelling, met 

daaraan voorafgaand een diner, bezocht!  

Het was een enerverende, maar indrukwekkende periode. Er zijn veel leuke, 

onverwachte  contacten gelegd. Aanvankelijk hadden we als organisatie twij-

fels over de haalbaarheid van het geheel, maar we kijken met veel plezier 

terug op de periode van de tentoonstelling “Het verzet kraakt” . 

Ans Kampkuiper en Gerrit Maathuis 
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Uit beeld 
Albergen Nov. 2017 

De beeldvorming uit mijn kinderjaren, zijn meest herinneringen. Opoe, zo 

werd oma door ons huisgenoten genoemd, zat in haar stoel voor het keuken-

raam en zag in haar wijde blik de weilanden omgeven door houtwallen als 

grensbepaling met een klein aantal koeien in een natuurlijk landschap. 

Door de schaalvergroting zijn de houtwallen verdwenen, de weiden vele ma-

len groter en het aantal koeien is niet meer te tellen, als ze buiten zijn! 

Maar de grote blikvanger voor haar was het Oost-Indische duifje op een 10-

tal meters van het keukenraam, door haar populariteit ook wel koer- of lach-

duifje genoemd. 

Populair was het Oost- Indische duifje zeker, vooral onder de ouderen onder 

ons. 

De naam tortelduif is het meest bekend voor de lachduif, die zijn naam te 

danken heeft aan het lachende geluid die het voortbrengt bij opwinding. 

De lachduif komt uit Afrika en is door zeelieden van de Verenigde Oost-

Indische Compagnie meegebracht naar Overijssel, vandaar Oost-Indische 

duif. 

Benamingen die betrekking hebben op koeren van het duifje waren: roep-

duif, koerduif. De naam koekeroe werd vooral in Groningen en Zeeland ge-

bruikt. Koerduif was na tortelduif de meest voorkomende naam in het mid-

den en westen van ons land. 

Afhankelijk van de landstreek werden aan het lachduifje ook allerlei krachten 

toegekend. Ze zou ongelukken en ernstige ziekten voorkomen, zoals netel-

roos en gordelroos. Ze werd daarom ook wel eens roosduif genoemd; vooral 

in Limburg en N. Brabant. 

Vooral de stof van de veren zou een heilzame werking hebben en daarom 

hing de kooi met duif vaak boven de ingang van een deur waar men veel 

onderdoor liep, en van het stof kon profiteren. De roosduif werd daarom ook 

wel huisduif werd genoemd. 

Via overlevering werd verteld, dat de lachduif bij een kind met dauwworm 



- 35 - 

Jaargang 2018 nummer 26 

werd gezet, en dat dit een heilzame 

uitwerking had. 

Maar vooral werd de duif bij het vee op 

de deel van de boerderij geplaatst te-

gen ziektes zoals schurft en andere 

huidziekten bij runderen 

Door de schaalvergroting zijn de kleine-

re boerderijtjes verdwenen en hun 

melkveehouderij door de leveranciers 

ontmanteld. Het lachduifje is hoofdza-

kelijk daardoor uit beeld verdwenen! 

 
 

 

Bijschrift bij genoemde foto: 

De foto is aan de achterzijde van de textielzaak van Huuskes Anneke geno-

men. Op de foto staat Herman Leus, echtgenoot van Huuskes Anneke. 

Heemkunde Albergen-Harbrinkhoek 

Tekst Jan Velthof H.z. 

Afbeelding Herman Beld 

 

Copyright © 
 
Er rust een wettelijke verplichting bij het gebruik van foto’s of tekeningen ten 
behoeve van een publicatie, de naam van de persoon of instantie te vermel-
den (auteursrecht of Copyright). 

Ik ben dit vergeten bij het artikel ‘Albergen en Harbrinkhoek: 27 kruide-

niers en/of bakkers’  in de Oale Maarke nr. 25.  

In genoemd artikel zijn meerdere foto’s gebruikt die destijds zijn gemaakt 

door mevrouw Tilly Hesselink-Van der Riet. 

Tilly 1000 x excuses voor deze grove nalatigheid. 

Hans Zeelenberg 
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Sudoku 

 
Een Soduko-puzzel bestaat uit negen bij negen vakjes, die weer gegroepeerd 

zijn in negen vlakken van drie bij drie. In deze vakken dienen de cijfers 1, 2, 

3, 4, 5 , 6, 7, 8 en 9 te worden ingevuld. Daarbij gelden de volgende regels: 

 Deze getallen mogen elk slechts één keer voorkomen in elk vlak van 

drie bij drie vakjes. 

 Deze getallen mogen elk slechts één keer voorkomen in elke verticale 

kolom. 

 Deze getallen mogen elk slechts één keer voorkomen in elke horizon-

tale kolom. 

In feite is een Sudoku een speciale variant van een zogenaamd Latijns vier-

kant; een vierkant waarin elk symbool zowel horizontaal als verticaal slechts 

een keer mag voorkomen. 
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Kruiswoordpuzzel 
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H o r i z o n t a a l 
2. Volledig 

5. Landbouworganisatie 

7. Derhalve 

8. Als 't u belieft 

11. Rustig 

13. Navigatiemiddel 

14. Kilobyte (afk.) 

15. Soort puzzel 

17. Broodsoort 

19. Spaanse titel 

21. Soortelijk gewicht 

22. Meubelstuk 

23. Hectogram 

25. Soort schaatsen 

27. Tegenwerping 

29. TV-zender 

30. Snel 

31. Houding 

32. TV-zender 

33. Muzieknoot 

34. Klein kind 

35. Voormalig bankdirecteur 

36. In het jaar 

38. Terrabyte (afk.) 

40. Niet op deze manier 

43. Muurholte 

44. Vreemd 

46. Gesloten 

48. Albergse naam voor kemp-
haan 

50. Lidwoord 

51. Lage waterstand 

52. Kleur 

54. Verbinding 

56. Strop 

59. Tegen 

61. Schoonmaakmiddel 

63. Hoefijzers aanbrengen 

65. Herkauwer 

67. Ritmische beweging 

69. Gauw 

71. Muzieknoot 

73. Jokeypet 

75. En anderen 

76. Zintuig 

77. Deel van het jaar (afk.) 

80. Oude testament 

81. Motorevenement 

83. Nevelmassa 

86. Toveren 

87. Bijwoord 

89. Aanwijzend voornaamwoord 
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V e r t i c a a l 
1. Slee 

2. Vertaler 

3. Paling 

4. Centrale verwarming 

6. Voederbak 

7. Reusachtig 

8. Onderhuidse vetlaag 

9. Griekse letter 

10. Niet eerste maar ... 

12. Inhoudsmaat 

15. Bladgroente 

16. Tegen 

18. Geldbewaarplaats 

20. Winst 

22. Droevig zijn 

24. Niet droog 

26. Deel van het jaar 

28. Wachthuisje 

29. Mannetjeshond 

30. Katholiek 

36. Telwoord 

37. Onder andere 

39. Alarmtoestel 

41. Wiel 

42. Delfstof 

45. Beroep 

47. Te zijner tijd 

48. Deel van het gezicht 

49. Oude lengtemaat 

53. Bijwoord 

55. Vliegende schotel 

57. Uitkomst 

58. Tijdperk 

60. Stuurs 

61. Baardje 

62. Gegevensdrager 

63. Soort belasting 

64. Bloeiwijze 

66. Kunstwerk 

68. Spil 

70. Vorstenverblijf 

72. Lichaamsdeel 

74. Afwasbak 

78. Spinnewebdraad 

79. Uurwerk 

82. Lidwoord 

84. Voorzetsel 

85. Niet warm 

88. Strafwerktuig 
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Overzicht schenkingen 
 

De stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek heeft onlangs de volgende 

schenkingen mogen ontvangen: 

 
A’j mekaar geliek geft, bu’j rap 

oet e kuierd. 

Voorwerp Schenker 

Zwaaihaak Fam. Rietmeijer 

Relikwieën Annie Nijhuis (Zenderseweg) 

Videoband / Op en Rond de Essen Fam. Bos (Ootmarsumseweg) 

Krantenknipsels ABTB Almelo Fam. Rietmeijer (Mekkelenbergwerg) 

Boek Ivonne Keijzer (bieb) 

Diverse boeken Erven Henk Spekhorst 

Boek over de Eeshof Tubbergen Mevr.Kemna-Oude Vrielink 

Diverse bidprentjes Fam. Broenink 

Oude weegschaal   ,,         ,, 

Diverse oude gereedschappen Fam. H. Velthof (Hobergenstraat) 

Een 5-tal foto’s DCA-dansgroep Gerrit en Agnes Droste 

Een 7-tal boeken “Het aanzien van….” Ans ten Doeschot 

Raam waterstaatskerkje Erven Johan Klaassen 

Diversen     ,,         ,,        ,, 

Antiek slot Gerard Degger 

± 100 lege CD’s en DVD’s  Ben Lucas 
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Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek 
 
Kanaalweg 7, 7665 VD  Albergen 
Rek. nr.:  NL94 RABO 0 1020 411 99 

  
Voorzitter  Vacant    Sinds 1 januari 2009 

Secretaris  Wil Roosendaal-Alberink   0546 – 441720 

   Kanaalweg 7    7665 VD Albergen 

Penningmeester  Gerard ter Haar    0546 – 441790 

Leden   Ans Kampkuiper    0546 – 861371 

   Gerrit Maathuis    0546 – 441670 

   Jan Velthof     0546 – 441521 

   Hennie Oude Nijhuis   0546 – 441484 

   Hans Zeelenberg    0546 – 441533 

   Jan Voorhuis     0546 – 442564 

   Jan Kemerink    0546 – 441624 

   Johan Oude Nijhuis   0546 – 493716 

 
U kunt al donateur worden voor maar € 7,50 per jaar (voor € 10,- per jaar 
wordt u het infoblad per post toegezonden) . 

Hiervoor ontvangt u ons infoblad twee keer per jaar, kunt u onze donateurs-

avond bezoeken, meedoen aan onze jaarlijkse fietstocht, zoeken in ons ar-

chief en natuurlijk onze overige activiteiten (bijv. tentoonstellingen) bezoe-

ken.  

Heeft u mooie, oude en relevante artikelen voor ons infoblad of een oude 

foto, dan kunt u deze afgeven aan een van de bestuursleden of mailen naar: 

info@hazesoft.nl 

Weet u dat onze stichting ook een eigen website heeft? 

www.heemkunde-albergen-harbrinkhoek.nl  

Hierop vindt u algemene informatie en natuurlijk de activiteiten die wij orga-

niseren. 
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Maak ook uw buurman of buurvrouw lid 
Word ook donateur van de Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek. U krijgt dan 

voor maar € 7,50 per jaar (of € 10,- per jaar als u het infoblad wordt toege-

zonden) toegang tot ons uitgebreide archief in de Heemkelder, twee keer per 

jaar ons infoblad “De Oale Maarke”, een donateursavond, hulp bij stamboom-

onderzoek, een fietstocht en natuurlijk kunt u ook onze overige activiteiten 

(bijv. tentoonstellingen) bezoeken. Het belangrijkste is dat u met het dona-

teurschap de Heemkunde ondersteunt die de geschiedenis van de dorpen 

Albergen en Harbrinkhoek bestudeert en vastlegt. 

Heeft u thuis nog waardevol materiaal in de vorm van bijv. oude foto’s, kran-

tenartikelen, dagboeken, oude bidprentjes of overig informatief materiaal, 

dan kunt u hiervan door ons een digitale afdruk laten maken voor het ar-

chief. Voor vragen of ideeën kunt u altijd bij één van onze leden terecht. Hun 

namen staan vermeld op pagina 41. 

Actuele informatie over de Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek kunt 

u ook vinden op www.heemkunde-albergen-harbrinkhoek.nl. 

U kunt de Heemkunde helpen door uw buurman of een familielid donateur te 

maken. Knip daartoe onderstaande machtiging uit, laat hem invullen en lever 

deze in bij één van de bestuursleden. Alvast onze hartelijke dank voor uw 

hulp. 

 ————————————————————————————————————————————— 

Machtiging Stichting Heemkunde Albergen / Harbrinkhoek 

Naam: ..………………………..……………………………………………………………………… 

Adres: ...….……………………..……………………………………………………………..…….. 

PC + Plaats:  …………………………..…………….……………………………………….……. 

Bank/gironummer: ………………………………...……………………………………..……… 

verleent hierbij toestemming tot wederopzegging aan het bestuur van de 

Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek om van zijn/haar bovenvermeld 

rekeningnummer jaarlijks € 7,50 / € 10,- * bijdrage af te schrijven voor het 

donateurschap aan de Stichting  (* doorhalen wat niet van toerpassing is). 

Datum:  …………………………  Handtekening:  ……………………………………...…… 






