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Van de redactie
Geachte sponsoren en donateurs,

Hierbij ontvangt u, zij het met enige vertraging, de nieuwe uitgave van Oale
Maarke.
Ook dit keer weer een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zoals een
artikel over Broederij Elshuis, die dit jaar haar 100-jarig bestaan vierde, een
artikel over de aardappeloogst vroeger in Twente met de typische
‘tuffelgaddersvakanties’ , iets uit het Markeboek van Albergen enz.

Mocht u na het lezen van dit boekje nog verdere interesses hebben binnen
de Heemkunde dan kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden die achterin het boekje genoemd worden. De openingstijden vindt u op
blz. 17.

Veel leesplezier in nr. 27 van De Oale Maarke!

De redactie

Bij de omslag:
Deze foto is een opname van de laan naar de
boerderij van de familie Wilmink, vroeger Gebbink (‘Mulders Miet’).
Aan het begin van deze laan stond vroeger de
Weemseler molen.

Rechts: de gedenksteen van de voormalige
Weemseler molen. Deze steen bevindt zich in
de gevel van bovengenoemde boerderij
Foto: collectie G.H. Varwijk sr.
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De verspreiding van de naam Demmer
in Albergen
In 2000 verscheen het boek “De huizen van Albergen en hun bewoners” van
Johan Klaassen. In dit uitvoerige naslagwerk zijn alle erven in de marke Albergen beschreven. Johan beschreef van ieder erf wie er gewoond had. Ik
heb de familie Demmer eens nader bekeken. Er zijn namelijk meerdere Demmers in Albergen, allemaal met een andere bijnaam. In het boek van Johan
zie je dat er oorspronkelijk één erf Demmer was en van daaruit zijn er verschillende takken ontstaan. Iedere Demmer in Albergen stamt dus af van het
erve Demmer aan de Loolee.

Achternamen
Voor 1811 hadden mensen nog geen vaste achternaam. Maar ieder erf had
wel een eigen naam en in Twente was het gebruikelijk dat men de naam
aannam van het erf waarop men woonde. Als men verhuisde naar een ander
erf dan nam men ook een andere naam aan. In 1811 veranderde dat want
toen werd door Napoleon de burgerlijke stand ingevoerd . Vanaf dat moment
moest iedereen een vaste achternaam aannemen. En elk kind dat geboren
werd kreeg de naam van de vader. Dat ging vooral in het begin nog niet altijd goed, men kon immers zelf vaak niet schrijven en zo werd bijvoorbeeld
Velthof de ene keer met en t en de andere keer met een d geschreven.
In die tijd ontstond ook het verschijnsel van bijnamen. Men had een naam
waarmee men zich liet “schrijven” en een naam hoe men zich liet “noemen”
ofwel de “daagse naam”. Bij de burgerlijke stand in het gemeentehuis gebruikte men de officiële naam dat was de naam zo men zich liet “schrijven”.
Maar de pastoor en in het dorp bleef men meestal de naam van het erf gebruiken en dat was de naam zo men zich liet “noemen”.

Erve Demmer D 71, nu Zenderseweg 78
Tegenwoordig wordt het erve Demmer bewoond door de familie Hessselink.
Op dit erf is de naam Demmer ontstaan. Het erf is gelegen aan de Zenderse-
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weg, op het punt waar deze de Loolee kruist. We kunnen het ons niet zo
goed voorstellen, maar vroeger was de Loolee een belangrijke ader in de
scheepvaartverbindingen en het erve Demmer was een overslagplaats. Tevens was het een herberg, men kon er een borrel drinken maar ook overnachten.
Het
erve Demmer
heeft in de loop van de
eeuwen verschillende
bewoners gehad, die
geen familie van elkaar
waren. Rond 1760 vestigden zich hier Johannes Beune en Hermina
Geerdink van het erve
Geerman. Zij kregen
als achternaam Demmer en zijn in feite de
stamouders van alle
Demmers in Albergen.
Want hun nakomelingen vestigden zich op
verschillende boerderijen en brachten zodoende de naam Demmer naar Geerman,
Goorkotte, Weversboer
en Leunk.
Ze kregen acht kinderen en hun oudste
Gertrui da
Johannes Kemna ''Demmerjens'' geb. 04-11- dochter
trouwde
in
1791 met
1894 en Maria Aleida Elferink geb. 18-04-1901.
Albertus Eskes. Al(foto uit het archief van de Stg. Heemkunde A/H).
bertus kreeg toen net
als zijn vrouw de naam Demmer en hun vijf kinderen uiteraard ook. Hun
oudste kind, zoon Hermannus gaat naar het erve Geerman en hun jongste
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kind Aleidis geboren in 1802
bleef op het erf wonen. Zij
trouwde in 1826 met Gerhardus Kemna, hij werd ook wel
Hofland genoemd. Normaal
zou hij nu ook de naam
Demmer aannemen maar in
1811 was de burgerlijke
stand ingevoerd en hij bleef
dus Kemna en hun kinderen
kregen dan ook de naam
Kemna. En zo verving de
naam Kemna de naam Demmer als bewoners van dit erf.
Maar hun jongste zoon die
op het erf bleef werd in het
dagelijkse leven nog wel
Demmersjens genoemd en
zijn vrouw Demmersmarie.
Daarna waren er nog vier
generaties Kemna op dit erf
tot Annet Kemna trouwde
met Martin Hesselink.

Erve Geerman D 59, nu Looleeweg 13
Dat een natuurlijk erfopvolging in die jaren niet altijd vanzelfsprekend was,
zien we op Geerman D59. Daar kwam in 1824 Hermannus Henricus Demmer,
op het erf. Hij is de oudste zoon van Albertus en Gertruida Demmer die
woonden op het Erve Demmer. Maar hoe belandde Hermannus dan vanuit
Erve Demmer op Erve Geerman? Nou, zijn oma kwam van dit erf en omdat
er op dat moment geen natuurlijk erfopvolging op het erf was, verhuisde
Hermannus naar dit Erve Geerman. Deze verhuizing deed de naam Geerman
op dit erf verdwijnen, want door de toen ingevoerde burgerlijke stand stond
Hermannus al ingeschreven als Demmer.
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1910 met Bernardus Demmer. Hij was geboren op het erve Geerman. Dit
echtpaar kreeg tien kinderen waarvan de oudste zoon Jan op de boerderij
bleef. Hij trouwde met An Evers en ze kregen samen vijf kinderen. Rond
1967 werd de boerderij overgenomen door de familie Oude Breuil van D 97
en verhuisde de familie Demmer naar het erf Aubergen D 91 aan de Kemnaweg.

Loink of Leunk D 28, nu Ootmarsumseweg 109
Het erve Leunk wordt nu door de derde generatie Demmer bewoond. Dit
heel oude erf werd tot ongeveer 1895 door de familie Loink bewoond en
daarna hebben er nog drie andere families gewoond. Maar in 1924 betrekt
een nicht van de voormalige bewoners het erve Loink. Zij, Anna Assink
trouwde dat jaar met Hermanus Demmer van het Geerman.
Dit echtpaar ging als Leunkshanna en Leunksherman door het leven. En ook
hun kinderen gingen, alhoewel men Demmer heette, door het leven als
Leunk. Ze kregen zeven kinderen waarvan de oudste Jan op het erf bleef, hij
trouwde met Sien Weernink en hun zoon Nico woont er nu met zijn gezin.
Het erf is niet meer in gebruik als boerenbedrijf maar een andere zoon van
Leunkshanna en Leunksherman, Herman bouwde een nieuwe boerderij aan
de Zondermansweg. Hij trouwde met Siny Koopman en hun zoon Marcel, zet
nu het boerenbedrijf voort.

Gerda Schepers
Opmerking:

Johan Klaassen gebruikte in zijn boek de huisnummering van de jaren 18601910 en die is hier ook gebruikt.
Bronnen:

•

Boek “de Huizen van Albergen en hun bewoners” door Johan Klaassen

•

Gemeentearchief Tubbergen

•

Website: wiewaswaar.nl

•

Website: van papier naar digitaal (vpnd.nl)
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Hermannus trouwde in 1824 met Gerritdina Fleerkotte en zij kregen drie kinderen, een zoon en twee dochters. Zoon Wolter bleef op het erf en trouwde
in 1858 met Gerritdina Nijhuis. Zij kregen drie zonen, waarvan de tweede op
het erf bleef omdat de eerste al na een maand overleed. De derde zoon vertrok naar Erve Goorkotte.
Uit het huwelijk van de oudste zoon Hermannus met Anna Rikmanspoel uit
Dulder werden negen kinderen geboren waarvan het derde kind, Gerardus,
op dit erve Geerman blijft wonen. Het oudste kind, zoon Bernardus, bracht
de familienaam Demmer naar Erve Hofland, ook Weversboer, door daar te
gaan wonen, terwijl het zevende kind Hermanus naar Loink ging.
Zoon Gerardus, die dus op het erf bleef wonen, trouwde in 1917 met Maria
Arkink en inmiddels woont nu de zesde generatie Demmer op het Geerman.

Erve Goorkotte D 65, nu Broekzijdeweg 7
Ook de bewoners van het erve Goorkotte kregen door een huwelijk de naam
Demmer. Het erve Goorkotte is een van de oudste erven van Albergen en
eeuwenlang hebben de bewoners zich Goorkotte genoemd. Vanaf 1690
wordt het erf vier keer doorgegeven aan een zoon. Tot in 1888 een dochter
van Johannes Goorkotte en Janna Westendorp, Johanna Maria trouwde met
Gerhardus Demmer van het erve Geerman. Gerhardus trouwde dus in bij het
Goorkotte en bracht daar de naam Demmer. Inmiddels woont nu de vierde
generatie Demmer op het Goorkotte. Het boerenbedrijf dat gesplitst is geweest is inmiddels weer samengevoegd en wordt voortgezet op Broekzijdeweg 4.

Erve Hofland, Weversboer D 110, nu Vleerweg 2
Hoewel op het erve Weversboer nu de familie Oude Breuil woont heeft hier
ruim 50 jaar de familie Demmer gewoond. De familie Demmer werd altijd
Weversboer genoemd, maar het is me niet duidelijk waar en wanneer deze
naam ontstaan is. Voordat de familie Demmer er woonde werden de vroegere bewoners altijd Hofland genoemd. In 1884 trouwde de weduwe van Gerhardus Hofland met Jacobus Groothuis. Hun dochter Maria Gesina trouwde in

-9-

Infoblad Heemkunde Albergen / Harbrinkhoek

’t Petje
Sammie is met zijn vriendje naar de R.K. Kerk geweest. Als hij thuis komt,
vraag zijn vader hoe het is geweest. Sammie vertelt in onvervalst dialect:
“Ongelofelijk fader, wat een saak!
Ik kom binne….. uitferkocht huis.
Geen plekkie ope. Fooran een dressoir met een kaars erop. Achterin
een groot koor met orkest. Stel je
foor fader, begint me de foorstelling. Komp er so’n ome binne, in het
wit met een rooie jurk er oferheen,
met ses kleine piechempies
(jongetjes) achter ‘m. Een van die
piechempies pakt vlug zijn pet:
petje weg.
Nou had die ome een kaal plekkie op zijn hoofd, dus kreeg die het koud. Hij
soeke naar s’n petje. Links…..rechts…. frage an die piechempies waar is nou
mijn petje?
Maar die piechempies geven geen asem en smoesen lauw. Die ome gaat in
een kasje zoeken. Steek dan nog een paar kaarsen aan om beter te kunnen
zien. Fint mooi neffe niks. Het die ome sich omgedraaid en heb aan iedereen
gevraagd: Hebbe jullie mijn petje gezien? Hij sting er gewoon bij te jammere.
De mense hebben trug gesongen. Nee we hebben je petje nie gesien.
Wat doet ondertusse een van die piechempies? Die set stiekum het telefoonboek aan de andere van het dressoir. Die ome komt en grijp het nieuwe
boek. Hij direk aan het snuffelen. Maar lauw hoo,r geen adres te vinde.
Toen is ie er helemaal verward van geworden: hij het zijn rooie jurk uitgetrokke en is in die witte in een kasjie gekropen dat tussen twee pilaren sting.
Hij heb de hele tijd staan smoese dat tíe zijn petje terug moes hebbe. Het ie
daar de senuwe gekrege en se eige kwaad gemaakt: hij greep naar een grote ouwe pleeborstel, stak tie in een emmer water en ging daar de mense met
water gooie, maar het petje bleef pleite.

- 10 -

Jaargang 2018 nummer 27
Hij weer trug naar het
toneel. Toen werd het
aardig fader: zijn daar
grote knulle opgestaan
hebbe zun stok met an
de andere kant een sakkie gepakt en sijn d’er
mee rond gegaan. Alle
mensen lappe voor een
nieuw petje. Se zijn
overal mee rond gewees
en ik heb er ook een
paar cente in gedaan.
Het die ome ze nog zo
gek gekrege dat ze op
der knietjes op de grond
sijn gekropen om naar
dat petje te soeke. Maar
lauw petje hoor.
Toen die gozer zijn cente
bij mekaar had, was de foorstelling afgelope. En toen…… had tie opeens sijn
petje terug en is ie er mee weggelope.

Uit `Appie` (Kees Abspoel), Artikelen over de eindtijd, korte verhalen en
studies.

Ook dit jaar hebben wij een financiële ondersteuning ontvangen van RABO Clubkas Campagne.
Iedereen die op onze stichting gestemd
heeft bij deze bedankt!
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Van Hoes tot Hoes 1981
Onze stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek is druk bezig de vele uitgaven van het weekblad Van Hoes tot Hoes te digitaliseren.
Echter wij beschikken niet over de complete uitgave. Dus er ontbreken een
aantal uitgaven. Mocht u in het bezit zijn van uitgaven van Hoes tot Hoes.
Zouden wij als heemkunde dan hiervan digitale kopieën mogen maken? Als
tegenprestatie krijgt u van ons ook hiervan de digitale versie.

Kroniek 1981 met opmerkelijke zaken
7 januari
Pastor Boonk presenteert de burgerlijke stand van zaken van de parochie:
het aantal parochianen steeg naar 2756 personen, het aantal geboorten
steeg naar 37, er werden 39 personen gedoopt waaronder 2 volwassenen, er
stierven 14 parochianen en er werden 28 huwelijken gesloten. Tot slot bedroeg de vrijwillige bijdrage fl 46.000.
Vanaf 3 januari komt De Rijdende Broodboetiek van bakker Frans in Harbrinkhoek.
Politieberichten
Gevonden een tamme kraai.
14 januari
Nu wordt gemeld dat vanaf 5 januari De Rijdende Broodboetiek van bakker
Frans in Harbrinkhoek komt.
Koopmans Albergen ruimt vele kledingstukken op voor halve prijzen.
In Fleringen is een gymclub opgericht. Iedere vrijdagavond wordt tussen 7
en 8 uur de gymlessen in ‘t Gaarfhoes gegeven.
Koophal De Mekkelenberg ruimt op met echte kortingen van 10 tot 80%.
Politieberichten
Een crossmotor van eigen makelij werd aangehouden. De aanhouding verliep
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moeilijk omdat de motor gedeeltelijk verdween op het doorweekte bouwland.
Aan de Bruno van Ommenstraat botsten twee auto’s tegen elkaar vanaf de
tegenover elkaar liggende uitritten.
Door een garagehouder wordt aangifte van diefstal van een sloopauto gedaan. In eerste instantie was de garagehouder in de veronderstelling dat de
verkoper de auto had verkocht.
21 januari
De Fleringer dorpsraad had toen al een vooruitziende blik op de vraag of er
een telfooncel nodig is in Fleringen. Nee dus, de meeste Fleringse verenigingen beschikten zelf over een telefoon.
Te koop aangeboden een diaprojector met sleden.
TVA Albergen nog steeds niet beschikt over een tennisbaan. Men maakt gebruik van het handbalveld.
Politieberichten
Er wordt gemeld dat er een paard is verloren. Wel wordt aangegeven dat het
is weggelopen uit een weiland aan de Hinvertsweg.
24 januari
Slagerij Johan van der Kuil in Harbrinkhoek biedt varkensstaarten aan voor fl
1,98 per kilo.
Drogisterij Ypma voorheen Hartman biedt gepatenteerde wikkels aan voor
permanent en watergolven zonder elastiekjes, spelden of beugeltjes.
Politieberichten
De politie heeft een rustige week achter de rug. Ze hebben geen enkele
nieuws wat ook maar enigszins de moeite waard is om te vermelden.
5 februari
Voetbalvereniging Stevo laat de internationals Jantje Peters en Peter Arntz
van AZ ‘67 uit Alkmaar de fairplaycups uitreiken.
M.R.T.T. organiseert twee dagen lang een motorshow met Jack Middelburg,
Egbert Streuer en vele anderen.
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Aloys Nijhuis geeft op de jaarlijkse feestavond aan motorrijders Hans Klaassen en Herman Huis in ‘t Veld een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van nieuwe onderdelen. Genoemde rijders hadden succes bij 250 cc
senioren grasbaanraces en 250 cc junioren motorcross.
Politieberichten
Uit een tuin bij een woning in Albergen werden 3 sloopaccu’s gestolen. De
eigenaar van de accu’s zag het gebeuren. Er is nader onderzoek ingesteld.
Bij de waterzuiveringsinstallatie in Tubbergen werden een breekijzer, een
kruiwagen en een waterpas gestolen. Er is nader onderzoek ingesteld.
11 februari
Door aanwonenden werd uit het kanaal Almelo-Nordhorn een bromfiets gehaald die er vermoedelijk enkele weken had gelegen. De bromfiets is van het
merk Yamaha. Niet voorzien van tank en buddysit. De eigenaar is tot op heden nog niet bekend.
Gevonden: bruine pony. Verloren zwarte kat met halsband.
18 februari
Het oude bestuur van K.P.J. Albergen werd vervangen door Paul Kuipers als
voorzitter, Harry oude Lenferink als secretaris en Bianca Scholte op Reimer
als penningmeesteres. Verder werden Harry Meyer, Wim Eidhof en Henny
Wegmanlid van het bestuur gekozen.
Politieberichten
Opmerking: Wie draagt er een verkeerde trouwring en vermist zijn/haar
trouwring?
25 februari
Politieberichten
Door bewoners in het buitengebied van Albergen werd via de meldkamer
melding gemaakt van het feit dat er door meerdere auto 's gecrost werd.
Gezien het tijdstip 's nachts was dit inderdaad een vreemd iets. Onderzoek
leerde echter, dat het hier deelnemers aan een vossenjacht voor 27 MC-ers
betrof. Na een gesprek met hen, verlieten ze de omgeving. Zij dachten na-
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melijk dat de vos zich in die omgeving ophield .
Wist u dat er in 1980 in de gemeente Tubbergen 298 aanrijdingen plaatsvonden. Dat hierbij 74 gewonden en 1 dode vielen.
Wist u dat het voeren van extra remlichten achter de achterruit nog steeds
NIET is toegestaan.
Wist u dat het zeskante verkeersbod (rood met het woordje "STOP") betekend dat u uw vervoermiddel tot STILSTAND moet brengen, alvorens u de
kruising oprijdt.
4 maart
Handelsonderneming De Hamberg te Geesteren biedt startversnellers voor
diesels aan. “Nu starten binnen 5 seconden” luidt de wervende tekst.
Sportvereniging De Tukkers organiseert a.s. zondag 8 maart de 1e trimloop
te Albergen.
De uitgever van Van Hoes tot Hoes prijst zijn blad als volgt aan:
5001 gezinnen, 10.002 echtparen, 30.003 kinderen van groot tot klein en
777 verloofden lezen “Van Hoes tot Hoes”.
Motorclub Toerenteller Albergen opent a.s. zondag 8 maart haar geheel
nieuw gebouwde clubhuis aan de Ootmarsumsestraat 105 naast café De Molen.
Politieberichten
Door het gladde wegdek raakte een personenauto in een slip te Vasse. Na
enkele malen rond te zijn getold, botste deze tegen een daar staand pakhuis.
Nadat de bestuurder was uitgestapt en met enkele personen aldaar had gesproken reed hij verder. Later bleek echter dat het gehele pakhuis was ontzet. De deuren konden zelfs niet meer open. Getuigen worden verzocht zich
te melden.
11 maart
Er zijn plannen om een tennisclub op te richten in Harbrinkhoek/
Mariaparochie. Het terrein bevindt zich naast het voetbalveld van MVV’29.
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Politieberichten
Op 6 maart werd in dit jonge jaar de zoveelste persoon bekeurd die het toch
nodig vond om achter het stuur van zijn auto te kruipen, terwijl hij te veel
alcohol had gedronken. De bestuurder had zich nabij zijn woning in het bos
verstopt, doch dit had voor hem geen succes.
18 maart
Bij de familie Pinners aan de Almeloseweg is er een feestelijk heropening.
Elke bezoeker krijgt een lekker stukje Vinolia-zeep. Gratis soepkommen van
rookglas bij een volle spaarkaart. Gratis grabbelen voor kinderen in een ton
vol surprises en een gratis kleurenfoto met een levensgrote Smurf!
Op de voorjaarsbijeenkomst van de stichting Heemkunde Albergen worden
de aktiviteiten van het afgelopen jaar belicht, wordt het financieel verslag
besproken, is er een kleine tentoonstelling van nieuwe foto’s waarop kan
worden gezien hoe snel het dorp is veranderd en een viertal unieke kaarten
uit 1830. Kaarten met ingetekende wegen, waterwegen en grensstenen,
kaarten waarop met de hand ingekleurde weilanden, bouwlanden, moerassen, bossen en heide en kaarten met oude lijk- en kerkwegen. Tenslotte
wordt er nog een film getoond over de optocht in Saasveld uit 1980.
Het dak van de Hervormde kerk in Tubbergen moet worden gerestaureerd.
Kosten fl 90.000.
In Fleringen willen enkele mensen een tafeltennisvereniging oprichten door
het organiseren van een toernooi in sportzaal ‘t Gaarfhoes.
In Harbrinkhoek is kortgeleden schietvereniging SVL Almelo en Omstreken
opgericht. Er wordt geschoten met pijl en boog, kunstboog en geweer.
25 maart
De Rabobank in Geesteren gaat fors uitbreiden. Bankzaken kunnen in enkele
lokalen van de voormalige jongensschool worden afgehandeld. Men wil weer
terug naar meer persoonlijk contact tussen bank en klanten zoals het vroeger
was.
Poelier ten Velde vraagt om ca. 50 m2 winkelruimte in het dorp Tubbergen.
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Firma J. Eppink uit Tubbergen biedt voor nog geen fl 150,00 een houten keuken aan zonder hak- of breekwerk d.m.v. zelfklevend houtfineer.
Politieberichten
Uit Albergen kwamen klachten over voetballende jeugd in de straat. Het ging
hier vooral om de wat oudere jeugd (13-16 jaar) waarbij geparkeerde auto's
niet werden ontzien. De politie heeft best begrip voor het feit dat de jeugd
zich wat uit wil leven, maar dit kan uiteraard niet ten koste gaan van derden.
VERLOREN : herdershond, reu; giropasje t.n.v. J .P .C.M. Ruei-Jansen.

De ‘Heemkamer’

Heeft u onze ‘Heemkamer’ , de nieuwe ruimte van de heemkunde, al eens
bezocht? U bent van harte welkom. Dit zijn onze openingstijden:
Dinsdag: 13.30 - 16.00 uur
Woensdag: 09.30 - 12.00 uur
Vrijdag: 09.30 - 12.00 uur
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Wie (her)kent deze personen?

Op bovenstaande foto ziet u de werknemers van de smederij van Herman
Borgerink en van BoVi.
De namen van enkele personen zijn bekend. Kunt u ons helpen de andere
personen te benoemen? Graag uw reactie aan een van onze bestuursleden of
via de mail.
1

10

2

11

3

12

4

13

5

14 Herman Borgerink jr.

6

15 Gerard Borgerink ?

7

16 De heer Visia

8

17 Herman Borgerink sr.

9
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Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek bezorgt
dagopvang Albergen gezellige middag
Al enige tijd verzorgt onze Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek gezellige middagen voor onder andere het KBO, de dagopvang en andere belangstellende verenigingen in het Cultuurhoes van Albergen. Tijdens presentaties waren de projectiebeelden van foto’s, dia’s en filmmateriaal op doek
vaak van slechte kwaliteit. Aanschaf van een smart-TV van enige afmetingen
werd daarom overwogen.
Het is een flinke investering en we hebben daarom her en der informatie ingewonnen. Op zoek naar mogelijkheden voor het financieren van deze aanschaf, hebben we uiteindelijk het Cogas Cultuurfonds aangeschreven. Kortgeleden kwam er een e-mailtje binnen met de toezegging van Cogas.
We hebben inmiddels een 65-inch smart-TV aangeschaft.
Maandag 2 juli heeft onze stichting een gezellig uurtje in het Cultuurhoes
bezorgd aan de dagopvang in Albergen. Onze ouderen hebben genoten van

Op deze foto ziet u een deel van de deelnemers van de dagopvang.
de foto’s, muziek, de video’s maar vooral van de goede beeldkwaliteit! Er
werden verschillende personen op foto’s herkend. Anderen konden erg goed
meezingen met bekende liedjes van vroeger. En dus was deze middag snel
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voorbij.
Besloten is dat er na de vakantie opnieuw voor de dagopvang een middag
wordt verzorgd. Men kan dan plaatjes van vroeger aanvragen en meezingen
met bekende door henzelf aangevraagde gouweouwe-nummers. Dat belooft
weer een succes te worden, mede door de bijdrage van het Cogas Cultuurfonds.

Herman Beld

Jaarlijkse fietstocht 2018
Zondag 10 juni is de jaarlijkse fietstocht, samengesteld
door Gerrit Maathuis en Jan
Voorhuis, weer verreden.
Deelname aan deze tocht
was geheel gratis voor leden
en niet-leden c.q. donateurs. Men kon zich opgeven
bij Landhotel 't Elshuys aan
de Gravendijk in Albergen.

De tussenstop was dit keer
bij Camper- en Pleisterplaats
Rabo Scheele in Hertme.
Ook deze tocht was, gezien
het aantal deelnemers (97)
weer een succes. De weergoden waren ons gunstig
gezind: het was heerlijk
droog fietsweer.
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100 Jaar Broederij Elshuis

Het begon met Herman Elshuis; van beroep was hij timmerman en aannemer. Hij had interesse in alles wat er zoal in de wereld gebeurde en dacht
hier over na. Zo kwam hij op het idee een broedmachine te bouwen; in
Amerika waren ze al te koop. Het werden jaren van proberen, mislukken en
opnieuw beginnen.
In 1918 is het hem eindelijk gelukt. De boeren kwamen de eieren brengen en
kwamen 3 weken later de kuikentjes weer ophalen. Elektriciteit was er toen
nog niet en om aan warmte te komen, werd er gestookt met eierkolen. Voor
het gelijkmatig verdelen van de temperatuur moest Herman Elshuis zowel
overdag als ‘s nachts het proces bewaken. Ook moesten de eieren stuk voor
stuk omgelegd
worden, anders
ging de dooier
vastzitten. Maar
hem was geen
moeite
teveel
om te zorgen
voor een gezond
en levendig kuiken.
Het
broedseizoen duurde in
die jaren maar 3
maanden, t.w.
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januari, februari en maart. In de zomer zocht hij nieuwe klanten. Later heeft
hij nog een tweede machine gebouwd.
In 1941 werd zoon Johan 18 jaar. Ook hij was een geboren ondernemer. De
klantenkring
werd groter en
stabieler zodat
er al snel uitgebreid
moest
worden.
Toen
werd de eerste
broedmachi ne
gekocht van de
firma Tijsseling
uit Nijkerk. Dit
was zeer tegen
de zin van Her-
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man Elshuis, die vond dat de machine zelf gebouwd moest worden.
De kuikens waren allemaal bestemd voor de leg. Dus moesten ze eerst
gesext worden, want alleen de hennetjes waren verkoopbaar. Dit gebeurde
toen alleen nog door Japanners. Later kon men dat ook in Barneveld leren.
Het personeel ging dus op cursus en sloot dat af met een diploma. Johan
grapte wel eens: “Mijn vrouw heeft een sexdiploma”, wat vaak tot grote hilariteit leidde.
Tussen 1953 en 1955 kwamen de speciaal op de groei vleesgefokte kuikens.
Die ontwikkeling ging langzaam. Ook de Italianen hadden toen belangstelling
voor vleeskuikens. Johan Elshuis richttte zich ook op die mogelijkheid van
export naar Italië. Er werd een tolk gevonden in Torino en zo begon wekelijks de levering van kuikens en eieren naar een aantal adressen in Milaan en
omstreken. Het vervoer ging toen eerst met de NS en Van Gen(d) en Loos.
Soms liepen de betalingen niet goed en moest het geld gehaald worden. Dan
kwam Johan Elshuis met een tas vol lires thuis.
Het waren geen slechte tijden maar vaak wel spannende. In 1970 werd de
export naar Italë minder: de Italianen hadden toen zelf de mogelijkheid om
eieren uit te broeden. Echter de vleeskuikensector in Nederland groeide. Er
werden grote vleeskuikenschuren gebouwd. Ook voor Elshuis kwamen jaren
van uitbreiding. Het werd een kwestie van alert blijven om je positie te handhaven. Veel broederijen zijn in de loop der jaren afgehaakt. Van de ruim 600
broederijen bleven er nog ongeveer 10 over.
Omstreeks 1980
heeft zoon Hugo
besloten, samen
met zijn vader,
het bedrijf voort
te zetten en verder te bouwen
aan wat in 1918
begonnen was.
In 2000 heeft
Hugo de zaak
overgenomen en
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is nu de eigenaar. Hij heeft
gezorgd voor verdere automatisering binnen het bedrijf.
Voor ei-ontvangst, ontsmettingssluizen, en kuikens worden aparte lokalen gebruikt.
Ook draagt het personeel iedere dag schone kleding; dat is
een vereiste om besmettingsgevaar te voorkomen.

De beloning voor 100 jaar hard werken

In april 2018 werd het 100jarig bestaan gevierd en heeft
het bedrijf een Koninklijke onderscheiding gekregen. Broederij Elshuis is nu erkend hofleverancier.

Geschenk van een Duitse zakenrelatie ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan
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Johan Elshuis (dir. 1941-2003)

Herman Elshuis (dir. 1918-1941)

De huidige directeur Hugo Elshuis (2000-heden)

Kakel’n kan iedereen, eier legg’n nich.
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De aardappeloogst in Twente
Men begon vroeger al te praten over het rooien der aardappelen als het nog
maar een vrij korte tijd geleden was, dat de roggegarven en de haverwiskes
netjes "gevaat" waren in de kapberg of verwerkt in keurig opgebouwde roggemijten, als een stel negerhutten uit de oude missieverhalen, achter de
"schöppe" geplaatst. Een klein gedeelte van de oogst, waarvan men dacht
het vrij spoedig nodig te hebben als haksel voor de paarden of om het koren
voor het laten bakken der roggebroden, onderdak had gekregen in "'n veurend of 'n achter-end" van het hoes. Zodra het aardappelloof was afgestorven
en koppels sluipende en tegen de avond vrij luid kirrende patrijzen zich tussen het bruine loof voortbewogen, was de tijd aangebroken om met het rooien der aardappelen te beginnen.

Het "tuffelstekken" nam een aanvang en dat kon bij sommigen wel twee tot
drie weken duren. Bij de meesten was het oogsten van aardappelen nog volledig handwerk. Met een greep, een vier of vijftander, moest iedere
"tuffelstronk" stuk voor stuk uit het vaak grijze aardappelland gestoken worden en de vele aardappelen worden opgeraapt. Een goeie aardappelsteker
die liefde voor het boerenleven had, stak niet alleen de aardappelstronken
maar verwijderde ook het onkruid dat zo vaak tussen de aardappels groeide,
zodat na het steken een schoon stuk land achter bleef.

Over het algemeen werden er in Twente vrij veel aardappelen verbouwd zowel "et-tuffeln" voor eigen gebruik als ook "voer-tuffeln" voor het vee. De
veelal grote gezinnen die er in Twente woonden moesten behoorlijk veel
aardappelen hebben voor eigen gebruik. Daarnaast werden er veel voeraardappelen gekookt, in hoofdzaak voor de varkens. In een grote "soppenpot"
werden ze aan het haol gehangen en boven het losse- of open vuur gedraaid. Vooral des winters, zodra het hard vroor, moest het vuur toch de
ganse dag branden voor het verkrijgen van warmte in de veelal holle woningen. Men kan dan tegelijker tijd, min of meer kosteloos, de voeraardappelen
gaar krijgen. In later jaren, toen de open vuren meer en meer uit de boerde-
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rijen verdwenen, vooral vanwege de grote nadelen die er aan zaten, zoals
het grote verlies van warmte en het gemakkelijker ontstaan van boerderijbranden, werden de tuffeln gekookt in een grote fornuispot. Deze fornuispot,
waar in ook de wekelijkse was gekookt werd, stookte men met hout o.a. met
takkenbossen en had veelal een plaatsje gekregen in een alleenstaand kookhok of in een ruimte in de hoek van een schuur. In het najaar kregen de
schoolkinderen herfstvakantie. Deze, over het algemeen twee weken durende vakantie, werd meer aangeduid met "tuffelgaddervakantie". Voor dat de
kinderen naar de Tubbergse kermis mochten moesten ze eerst een paar kermiscenten verdienen. Hierbij een afbeelding van een aantal mensen die bezig
zijn met rooien door "tuffelkrabben".

In de agrarische wereld was men geheel ingesteld op de aardappelvacantie
der schoolkinderen. Men hield er gewoon rekening mee wanneer ze vacantie
kregen en ook, dat vele schoolgaande kinderen hun vakantietijd moesten
doorbrengen op het aardappelland. In de tijd van de aardappeloogst, dat
was zo rond de tijd van de Tubberger kermis in de maand september, trok
men des morgens, na het eten van pannenkoeken en karnemelksepap, naar
het "tuffelland". De stekers liepen met de greep over de schouder voorop en
daarachter kwamen de jeugdigen, als "tuffelgadders".

Moest men een behoorlijk eind van huis, dan werd er naar toe gereden met
een boerenwagen of een stortkar. Tegenwoordig worden er bijna geen aardappelen meer verbouwd en wordt er wel wat verbouwd, dan worden deze
machinaal gerooid. Voorheen stond men des morgens, bij de aanvang van de
aardappeloogst, dikwijls voor een groot veld met aardappelen, een groot stuk
"tuffeln", met de greep in de hand en wetend dat iedere aardappelstronk uit
de grond gestoken moest worden, stuk voor stuk. Des avonds bij het weer
huiswaarts keren, en dan vooral de eerste dagen, wist men heel goed waar
men de rug had zitten.

Ook de jeugd had het verre van gemakkelijk. De ganse dag moesten de
aardappelrapers in gebukte houding over het land lopen om de aardappelen
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van de grond te rapen en ook om de steeds zwaarder wordende "tuffelkorf"
te verplaatsen.

Hadden ze op de boerderij van hun eigen ouders weinig of geen aardappelen, dan moesten ze wel naar een andere "tuffelboer" die om hulp gevraagd
had. De kinderen moesten wel, om een paar centen te verdienen voor de op
handen zijnde Tubbergse kermis. Tegen de Tubberger kermis, die vroeger
tot ver in de omtrek bekendheid genoot vanwege haar gezelligheid en vooral
door het "wierzeen der familie van oaver ver" en die door zowel jong als oud
telkenjare bezocht werd, moesten de helft van de verbouwde aardappelen uit
de grond zijn. Zo werd er althans regelmatig tegen de "gadders" gezegd.
Misschien was dit wel om de moed er in te houden en de kermis was iets
waaraan zich zeker ieder kind kon optrekken, ook al liep het vermoeid over
het tuffellaand. Veel van deze werkende kinderen, en voor hen was het
meestal nog meer een ongewoonte dan voor de stekers, waren des avonds
ook werkelijk moe. Daarbij kwam dikwijls ook nog het vervelende, dat vooral
tegen de avond, grote zwermen muggen over het land kwamen en tot vervelens toe begonnen te prikken en vooral jeuk te geven. Zalig was het ogenblik
voor ieder als men iemand van de boerderij zag aankomen met een mand
met brood en een kan heerlijke koffie. Dan zocht men een plekje om even bij
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elkaar te zitten, wat te rusten, doch vooral om de honger te stillen. Hierbij
een afbeelding van de koffiekan van het vroegere vesperen, gedragen aan
een touw rond oor en tuit. Ook ziet men de oorloze ronde koffiekommen die
royaal van maat waren.

Stiekem had men al enige
malen gekeken of de mand
met brood en de kan met
koffie nog niet in aantocht
was. Nergens kon men zo'n
zin hebben in een stuk brood
als op het land, etend uit de
vuile handen. Dit zo bij elkaar zitten brood eten op
het land noemde men het
"vesperen". Het was zo 'n
heerlijke werkonderbreking
van het zo eentonige werk
dat "tuffelgaddern" heet. Dit
vesperen, vespertijd, tussen het middag- en het avondeten in, gebeurde op
het platteland ook als men niet op het land werkte. Het was echter alleen
gebruikelijk gedurende de zomertijd, als de werkdagen van de landman lang
waren. Zodra de aardappelen uit de grond waren of zoals men het ook wel
zei: zodra we de Tubbergse kermis weer gehad hebben, vervalt er een
(kleine) maaltijd. De boterham en de koffie van de vespertijd is er dan niet
meer bij. Behalve het aardappelsteken, zoals dat in deze streken in hoofdzaak gebeurde, kende men ook het z.g. aardappelkrabben.
Op wat stijve harde grond werden de stronken een weinig naar boven gebogen met een greep, doch overigens kroop men met een paar mensen, aardappelkrabbers, naast elkaar over het land met de handen, en dikwijls doppen
op de vingers geplaatst om het beter te kunnen hebben, werden de stronken
naar boven gehaald en zo de aardappelen geraapt. Later, al was dat bij sommige boeren al heel lang gebruikelijk, werd er machinaal gerooid met behulp
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van paardekracht. Hierbij waren een groot aantal aardappelrapers noodzakelijk en het kwam dan ook wel voor dat men een twintigtal mensen tegelijk op
het land had. Dit rooien noemde men wel eens "aardappels rooien met volk".

Vreugde was er bij ieder zodra de laatste stronk gerooid werd. De vreugde
was het grootst bij de jeugdigen en deze riepen of zongen dan wel eens:
"zoar hoolt, zoar hoolt". Daarmee zouden ze kenbaar willen maken, dat nu
het hout in de natuur wel "zoar" (bladerloos) mocht worden. Het eens voor
zeer velen misschien wel het belangrijkste voedsel was geoogst. Als er dan
nog een varken in het zout kon komen, dan, zo werd er heel dikwijls gezegd,
dan kwam men de lange winter wel weer door. Men behoefde dan nog geen
honger te lijden.

De gerooide aardappelen werden aan lange ribben gegooid en dikwijls afgedekt met wat stro of aardappelloof. Als ze enigszins droog geworden waren
kwam de "tuffelmolle" op het land en werden ze gesorteerd. De meeste
aardappelen werden hierna ingekuild en dat moest deskundig geschieden,
anders kwam de vorst er bij en werden de aardappels "gaar" (week van het
bevriezen), eetaardappelen werden in een "tuffelhel" gelegd. Een ruimte gedeeltelijk onder de grond en erg donker. Vandaar de naam "tuffelhel".
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Het overtollig loof werd in brand gestoken, een gewilde bezigheid voor de
jeugd. Een spel op het aardappelland was ook het wegslingeren van kleine
aardappeltjes. Deze werden aan een dunne twijg gestoken en men kon ze
zeer ver weg of tot grote hoogte weg krijgen. Ook het poffen van aardappelen in de hete as was een geliefde bezigheid en ze waren ook nog lekker van
smaak. Op de linker pagina een beeld van de Tubberger es waar het sorteren
juist heeft plaats gevonden.

Auteur: J.G. oude Vrielink

Uit:


Van hoes tot hoes 24 september 1986 8ste jaargang No. 49



Van hoes tot hoes 1 oktober 1986 8ste jaargang No. 50



Van hoes tot hoes 8 oktober 1986 8ste jaargang No. 51

Naschrift
Het bovenstaande artikel is een bewerking van drie publicaties in Van Hoes
tot Hoes.
Al enige maanden worden oude artikelen, foto’s, kranten, enz. door onze
vereniging gedigitaliseerd. Ook het weekblad Van Hoes tot Hoes wordt gedigitaliseerd.
Daar de heemkunde Albergen/Harbrinkhoek niet alle edities heeft van Van
Hoes tot Hoes, zouden wij graag in contact komen met mensen die mogelijk
nog oude edities in hun bezit hebben.
Wanneer u hierover beschikt, zou onze stichting hier dan een kopie van mogen maken?
Neem hiervoor contact op met één van onze bestuursleden (zie blz. 41).
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Afbeelding geupload door Nila
Reefger naar animaatjes.nl

Dit artikel komt uit de Twentsche Courant van 13-05-1948 .

Jonge riest loatt zik beugn, oale beum
nich.
Vöggel wilt wal kers’n ett’n, mer gin
beum pott’n.
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De eerste pastoor van Albergen (1806)

De pastoor döt nich geern twee miss’n
veur één gèèld.
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Aanvulling van het artikel Albergen en Harbrinkhoek: 27 kruideniers en/of bakkers (nr 25)
Door onbekende oorzaak is het laatste stukje van het artikel niet geplaatst.
Hieronder volgt dat alsnog:
De Albergernaar sloot het jaar 1914 af met een schuld van f 221,39. Alleen
maar om zijn gezin van brood te kunnen voorzien, moest hij zich dus in de
schulden steken. Het tekent de grote armoede waarin zijn gezin verkeerde.
Jaren achtereen bleef dit soort klanten, meestal kleine boeren, bij hun leveranciers van brood en krachtvoer in het krijt staan.

Een gedicht uit de oorlog
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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 vierkant; een vierkant waarin elk symbool zowel horizontaal als verticaal slechts
een keer mag voorkomen.
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Kruiswoordpuzzel
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Horizontaal
2.
5.
8.
11.
13.
14.
15.
16.
18.
20.
22.

Communicatiemiddel
Muzieknoot
Tegen
Stadswal
Adresbriefje
Spil
Deel van het jaar (afk.)
Slecht volk
voorzetsel
Kunstleer
Extra uitkering

59.
61.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
72.
74.
76.

Mannetjeshond
Uitstraling
Oppervlaktemaat
Hertachtig dier
Deel van het gezicht
Rooms Katholiek
Telwoord
Frans lidwoord
Landbouwwerktuig
Aanbouw van een huis
Bijwoord

24.
26.
27.
30.
31.
33.
34.
35.
38.
39.
41.
43.
45.
48.
49.
50.
53.
54.
55.
57.
58.

Hakbijl
Muzieknoot
Supermarktketen
Kunstproduct
Oude lengtemaat
Zangstem
Boom
Afbreken
Thans
Rekening
Iedere
Waterdamp
Soortelijk gewicht
Boom
Persoonlijk voornaamwoord
Telwoord
Voegwoord
Als boven (afk.)
Casu quo
Eten voor dieren
Aan de rechterzijde

77.
78.
80.
81.
82.
84.
85.
88.
91.
93.
94.

Motorevenement
Fotografische term
Behoeftig
Deel van het jaar (afk.)
Met smaak eten
Lidwoord
Officieel toegelaten
Soort puzzel
Muziekinstrument
Deel van het jaar (afk.)
Correctieblokje
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Verticaal
1.
3.
4.

Niet droog
Bijwoord
Onder andere

61.
62.
64.

Niet op deze manier
Muzieknoot
Vreemd

5.
6.
7.
9.

Duits lidwoord
Tam
Honderdste deel
Stedelijk

65.
66.
67.
71.

Europese hoofdstad
Heks
Horizon
Zwemvogel

73.
75.
79.
82.
83.
85.
86.
87.
89.
90.
92.

Bijbelse voorspeller
Bezieling
Zilverpopulier
Onverstandig
Verbinding
Europese Unie
Griezelig
Nieuwe testament
Klein kind
Voorzetsel
Voorzetsel

10. Traag
12. Lucht (voorv.)
17. Betalingswijze
19. Karakter
21. Zanggroep
23. Verbleef in Duits krijgsgevangenkamp
25.
28.
29.
30.
32.
36.
37.

Historische hoofdbedekking
Oud vrouwtje
Familielid
Bladgroente
Geluid
Griekse letter
Niet recht

39.
40.

Soort schaatsen
Oude Havezate

42.
43.

Voedsel
Vragend voornaamwoord

44.
46.
47.
51.
52.
54.
56.
60.

Aanbouw
Kunstproduct
Centrale verwarming
Europeaan
Knaagdier
Deel van een kachel
Slee
Jaargetijde
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Overzicht schenkingen
De stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek heeft onlangs de volgende
schenkingen mogen ontvangen:

Voorwerp

Schenker

Oud fototoestel

Nely Brand

Diverse boeken

Fam. Stevelink-Demmer

Diverse boeken en bidprentjes

Fam. Asbreuk

Diverse oude rekeningen, rouwkaarten,
kinderboekjes en kasboekjes ABTB

Fam. Stevelink-Demmer

Boek over bouw Twentse schouwburg

Marianne Hofhuis-Kerkhoff

Boek “De Leestink-Leu”, maalmolentje

Jan Rikmanspoel

Knipmuts van Maria Beld-Timmers

Truus Scholten

Boek “Bij nacht en ontij”

Buurtbieb Albergen

Boek “Erfgoed van Overijssel”

Buurtbieb Albergen

Boek “Oude ambachten en beroepen”

Buurtbieb Albergen

Boek “Kostbare tijd”

Marianne Hofhuis-Kerkhoff

Videoband “50 Jaren hand in hand voor
het platteland”

Johan Kleissen

Wij ontvingen financiële ondersteuning


Via de dorpsraad van de RABO-gelden



Een bijdrage uit het Prins Bernhard
Cultuurfonds
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Kanaalweg 7

7665 VD Albergen

Penningmeester

Gerard ter Haar

 0546 – 441790

Leden

Gerrit Maathuis

 0546 – 441670

Jan Velthof

 0546 – 441521

Hennie Oude Nijhuis

 0546 – 441484

Hans Zeelenberg

 06 – 18579362

Jan Voorhuis

 0546 – 442564

Jan Kemerink

 0546 – 441624

Johan Oude Nijhuis

 0546 – 493716

Ans Kampkuiper-Sand

 0546 – 861371

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 donateursavond bezoeken, meedoen aan onze jaarlijkse fietstocht, zoeken in ons archief en natuurlijk onze overige activiteiten (bijv. tentoonstellingen) bezoeken.
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:
hazesoft@caiway.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 organiseren.
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Infoblad Heemkunde Albergen / Harbrinkhoek

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 toegezonden) toegang tot ons uitgebreide archief in de Heemkelder, twee keer per
jaar ons infoblad “De Oale Maarke”, een donateursavond, hulp bij stamboomonderzoek, een fietstocht en natuurlijk kunt u ook onze overige activiteiten
(bijv. tentoonstellingen) bezoeken. Het belangrijkste is dat u met het donateurschap 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, krantenartikelen, dagboeken, oude bidprentjes of overig informatief materiaal,
dan kunt u hiervan door ons een digitale afdruk laten maken voor het archief. 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 toepassing is).
Datum: ………………………… Handtekening: ……………………………………...……
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