De kern
2.1 De Ruurloseweg
Onze rondgang door de kern van Barchem begint op de vijfsprong. We gebruiken daarbij de
oude nummering en geven ook het huidige adres. De eerste blik gaat richting Ruurlo.

Erepoort van het “veurdarp” ter gelegeheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard op 7 januari 1937.
vlnr: mevr. Zweers, dhr. Veldink, mevr. Koelink, dhr. Koelink, mevr. Bosch, dhr. Wilterdink, mevr. Otten, dhr. Bosch, mevr. Jansen,
dhr. Otten, mevr. Wilterdink, dhr. Meijer, dhr. Zweers, mevr. Beumkes-Zweers, dhr. Jansen, mevr. Slagman, dhr. Slagman,
mevr. Veldink, dhr. Meijer, dhr. Ten Broeke, mevr. Ten Broeke.
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In de Groene Jager
Ruurloseweg 2

...

Aan onze rechterhand zien we hotel In de Groene
Jager.
De geschiedenis van dit hotel begint in 1861.
Volgens het bevolkingsregister komt op
26-10-1861 Jan Bosch, (geb. 1831) van Lochem
hiernaartoe. Hij begint een winkel. Zijn eerste
dienstboden zijn Masjen Pasman (van Dinsdag in
Zwiep) en Stientjen Weernink (van Fleerman in
Barchem). In 1862 trouwt Jan met Sophia Theo-
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(geb. 1908, Lochem). In 1938 zijn zij de bewoners.
Een gezin met vier dochters en één zoon.
Zoon Jan Bosch (geb. 1936), gehuwd met Lineke
Hekman, is de opvolger.
Na verloop van tijd
krijgt Jan ander werk
en gaat de zaak in andere handen over: de
familie’s Pelle, Hogevonder en Besselink.
dora Louisa Stapel, (geb. 1835, Borculo),
die dienstbode was op De Cloese in
Langen. Zij overlijdt in 1863. Uit het
huwelijk werd één dochter geboren.
Jan hertrouwt in 1863 met Maria van
Erven (geb. 1830, Maurik). Zij trekt vanuit
Den Haag bij hem in. Jan en Maria
krijgen drie dochters en twee zonen
waarvan één dochter en een zoon jong
zijn overleden. In 1874 trekt zijn vader Adrianus
Arnoldus Bosch (geb. 1801, Amsterdam) bij hen
in. Hij komt van Lochem. Hij overlijdt in 1875. In
1905 verhuizen Jan en Maria naar O 20 en volgt

De huidige uitbater is
de familie Buurman,
wonend in Lochem.
Bij de bevrijding van
Barchem is het hotel
afgebrand en daarna
weer opgebouwd.
Het werd weer In de
Groene Jager.

0 34...

Het witte huis/
Den Olden Bosch
Ruurloseweg 4 . .

hun zoon, Johannes Marinus Bosch (geb. 1871),
hem op als winkelier. Later wordt hij ‘hotelhouder’
genoemd. Hij trouwt in 1905 met Hendrika Berendina Martine Kamminga (geb. 1881, Deventer).
Zij krijgen twee zoons.
Als zij naar O 34 verhuizen volgt hun zoon Jan

Uit het bevolkingsregister blijkt dat het huis nogal
eens van bewoners is gewisseld. Van 1885 tot
1938 zijn dat er niet minder dan zeventien.

Marinus Henri Bosch (geb. 1906) hen op als hotelhouder. In 1932 trouwt hij met Maria de Graaff

Het begint in 1885 met onderwijzer Karel
Christiaan ter Haar en zijn vrouw Anna Sophia
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Uit het bevolkingsregister
blijkt dat het
huis nogal
eens van
bewoners is
gewisseld. Van
1885 tot 1938
zijn dat er niet
minder dan
zeventien.

Gerdessen en zijn schoonouders. In 1889 kleermaker Willem Hendrik Markink en zijn vrouw
Johanna Wilhelmina Meijers. In 1890 koopman
Salomon Mainzer en z’n vrouw Sophia Zilverberg. In 1893 koopman Jan Roosegaarde en
z’n echtgenote Gerardine Christina Petronelle
Nuijsink. In 1899 Jan Willem Pasman, onderwijzer, en zijn vrouw Johanna Willemina Siebelink.
In 1900 Hendrikus Ormel, godsdienstleraar en
eerste voorganger van de Gereformeerde kerk,
en zijn vrouw Elisabeth Teeuwsen. In 1905 zijn
de bewoners Jan en Maria Bosch-van Erven
van de ernaast gelegen winkel annex hotel. In
1911 betrekken Johannes Ritsema en zijn vrouw
Catharina Visser het huis. In 1912 komen de drie
zusters Everdina Hendrika, Gerritje en
Berendina Lieferink er wonen. Een jaar later, in
1913, Trijntje Bosma, de weduwe Nekkers en
haar zoon. In 1916 Johannes Karpes met zijn
vrouw Johanna Hillegonda van Diggelen. In 1917
Harman Feberwee en z’n vrouw Rinske van der
Zee. In 1924 is de beurt aan Willemina
Johanna Lammers, geboren in 1852 in Deventer
en weduwe van Henri Wilhelm Kamminga. In
1925 vertrekt ze naar Deventer. In 1925 kunstschilder Gerard Jan Bos, geboren in 1860 in
Utrecht, met zijn vrouw Maria Johanna Dirkje van
Walsum. In 1928 Henri Johan Kloosterboer en
zijn vrouw Maria Elisabeth Sommers.
Vervolgens van hotel/pension Barchem Johan
Willem van Erven, vermeld als kantoorhouder
PTT, en zijn vrouw Christina Fredrika Bosch. Zij
vertrekken in 1931 met hun twee kinderen naar
Diepenveen. Dan komen van het hotel Johannes
Marinus Bosch en zijn vrouw Hendrika Berendina Martine Kamminga.
Na 1945 hebben de volgende mensen er gewoond: Henk en Gerrie Hogevonder-Schot,
Gerrit Jan en Anneke Hiddink-Baltes, Lien
Esselink-Groot Bleumink en nog een kok van
het hotel. Ineke Wijngaard en Bert van Es zijn
de huidige bewoners.
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De oude school
Ruurloseweg 6 en 8 . .

Op de plaats waar in 1862 een school is gebouwd, staan nu twee woonhuizen. Toen kwam
het onderwijs helemaal naar de kern van het
nieuwe Barchem. In 1861 waren er nog twee
schooltjes: één in Zwiep (op de hoek Lindeboomsweg-Rammelgoor) en één in het buitengebied van Barchem (de boerderij ABC aan de
Schoneveldsdijk).
Voor die tijd was er al onderwijs te volgen in
een school die gestaan heeft in de hoek van de
huidige Enkweg-Woodbrookersweg (boerderij
Schoolders). De onderwijzer tot 1844 was daar
B. Imenkamp. In een advertentie in de krant is
een oproep gedaan voor sollicitanten, omdat de
hoogbejaarde onderwijzer B. Imenkamp afscheid
neemt. In Schoolnieuws van 1826 staat dat B.
Imenkamp 30 gulden krijgt.

Ook in Zwiep kunnen ze een onderwijzer gebruiken, omdat die betrekking al sinds 1842 vacant
is. In 1849 komt Hendrik Jan Hooijerink, oud 22
jaar, als waarnemend onderwijzer naar ABC in
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Barchem. Op 1-01-1850 krijgt hij zijn aanstelling.
Aardig om te vermelden is dat in 1880 onderwijzeressen worden aangesteld met de aantekening
‘nuttige handwerken’. In Barchem mej. D. Delweg
en in Nettelhorst mej. J. A. Hooijerink.
In 1868 is er vraag naar een hulponderwijzer
die eventueel ook organist wil zijn. Van 1862 tot
1982 heeft de school aan de Ruurloseweg dienst
gedaan. In 1957 is de oude school verbouwd.
Midden jaren zeventig verrijst aan de Beukenlaan
een kleuterschool, later uitgebreid tot basisschool. De eerste kleuterschool stond aan de Van
Damstraat. De basisschool aan de Ruurloseweg
heeft vele leraren en leraressen gekend. In 1967
is er een zwembadje, Het Kuupken gebouwd.
Alle hoofden der school worden genoemd bij
Ruurloseweg 10. In 1987 is de school afgebroken
om plaats te maken voor twee woningen.

0 31...

de Pastorie

Ruurloseweg 12 . .

Drie bunder en 42 roeden groot is het boerderijtje van Albert Leusink aan de weg naar Ruurlo.
In 1861 gaat het voor fl. 1200 over in andere handen. Dit zal de plaats worden voor de pastorie.
Gemeenteleden egaliseren het bouwterrein. De
bomen die er staan worden ‘uit de hand’ verkocht.

De Woodbrookers hebben de
pastorie ook
een periode
gebruikt als
dependance,
zoals deze foto
laat zien.
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Meestershuis /
Onderwijzerswoning
Ruurloseweg 10 . .

1861-1903
1903-1928
1928-1938
1938-1940
1940-1948
1948-1966
1966-1971
1971-1989
1989-2015

G. Roering
J. W. Pasman
J. G. Wilterdink
Dhr. Rutgers
L. Lentink
L. J. Beumer
D. J. Veenhuis
H. K. J. van Noort
H. Nieboer

hoofd der school
hoofd der school
hoofd der school
hoofd der school
hoofd der school
hoofd der school
hoofd der school
directeur
directeur

In het hoofdstuk over de kerk staat de lijst met
predikanten die hier met hun gezin hebben
gewoond. In 1966 is vóór de pastorie een nieuwe
pastorie gebouwd. De oude is vervolgens afgebroken. De eerste bewoners waren de familie Pak.

0 30...

Klein Hackfort

tussen de Larikslaan en Wiedemhof (gesloopt)

..

In 1966 is het oude meestershuis afgebroken.

Het wit geschilderde huis gaat terug in de tijd.
Door sloopwerkzaamheden bij kasteel Hackfort,
aan de westzijde van Vorden, kwamen stenen be-

Er kwam een nieuwe onderwijzerswoning.

schikbaar. Die zijn opgehaald en hier hergebruikt.
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chem O 4. Hij is getrouwd met Jenneken Grijzen
(geb. 1847, Borculo). In 1881 vertrekken ze weer
naar Borculo.
In 1882 komt van Borculo Willem Frederik
Niessink (geb. 1841, Borculo). Hij is kleermaker
en getrouwd met Arendina Johanna Niessink
– inderdaad: dubbel Niessink – (geb. 1838,
Borculo). Zij overlijdt op 21-9-1884. Hij hertrouwt
op 27-12-1884 met Everdina Johanna Boom
(geb.1855, Vorden). Als hij in 1887 overlijdt, vertrekt zij in hetzelfde jaar naar Neede.

Het huis na de
brand, met op
de achtergrond de
Wiedemhof.

30

Vanuit Lochem komt in 1862 – op dan nog Bosheurne nr. 29 – Jan Breuker (geb. 1829, Ruurlo).
Hij is dagloner. In 1866 is hij naar Borculo vertrokken, evenals zijn vrouw Mijntje Hulshof (geb.
1815, Ruurlo).
De volgende bewoner is Jan van der Woude
(geb. 1821, Lonneker). Hij is scharenslijper en
komt in 1866 vanuit Groenlo hier wonen. Hij was
getrouwd met Gerritje Willemsen (geb. 1823,
Brummen). Zij kwam in 1868 vanuit Lochem.

Dan krijgt het huis dubbele bewoning. Harmen
Ligtenbarg (geb. 1863) is kleermaker. Hij is in
1887 van Ruurlo gekomen, maar in 1888 ook
weer naar Ruurlo vertrokken. Hij woonde samen
met zijn zuster Everdina. Ernaast woont
Willemina Agnes Arendsen Raedt (geb. 1826).
Zij komt in 1887 van Voorst en vertrekt in 1904
naar Zelhem.

In hetzelfde jaar zijn ze samen naar Zutphen
vertrokken.
In 1868 komen Jan Breuker en Mijntjen Hulshof
terug uit Borculo. In hetzelfde jaar vertrekken ze
naar Langen 27, de Nieuwe Koppel. Vervolgens
komen in 1868 Toon Groot Bleumink (geb.
1838) en zijn vrouw Janna Korten (geb. 1831). Hij
was schoenmaker. Zij kwam van Lochem. Ze zijn
in 1868 getrouwd. Met hun in 1872 geboren zoon
Herman vertrekken ze in 1875 naar O 10.
Dan komen van O 11a, de Höfte, Martinus
Niessink (geb. 1847), kleermaker, en Harmina
Hartelman (geb. 1832). Hij overlijdt in 1876 en
zij vertrekt naar Lochem met hun zoon Gerrit
Niessink (geb. 1874).
Van Gorssel komen in 1876 (en gaan weer terug
in 1878) Jan Willem Goorman (geb. 1854,
Bathmen), klompenmaker, en Jantjen Meijer (geb.
1851, Gorssel), zijn vrouw.

Na het vertrek van broer en zus Ligtenbarg
komen in 1889 Toon Groot Bleumink en zijn
vrouw Janna Korten hier terug. Ze vertrekken in
1903 naar O 14a, nu Beukenlaan 13. Vanaf Polman
in de Bosheurne komen in dat jaar Aaldert
Huisman (geb. 1875, Wijster/Beilen), directeur
zuivelfabriek, en zijn vrouw Aaltina Jowiena Tijber
(geb. 1875, Emmen). In 1909 vertrekken zij naar
Zelhem.
Dan komen van Kostverloren uit de Bosheurne
Gerrit Hendrik Schutte (geb. 1871, Verwolde),
directeur boterfabriek, en zijn vrouw Johanna
Eikelkamp (geb. 1864, Ruurlo). In 1911 vertrekken
zij naar Veldhoeve, nu Borculoseweg 33.

Carel Hendrik Philips Deichman (geb. 1851,
Amsterdam), kleermaker, komt in 1878 van Bar-

Berend Ribbers (geb. 1885, Ruurlo), getrouwd
met Jenneke Siebrink (geb. 1887, Gorssel), komt
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hier in 1906 te wonen. Hij is arbeider/huisknecht
in het P. W. Janssenhuis. Hun 3 kinderen blijven in
Barchem wonen. Dochter Aaltjen Ribbers vertrekt
naar O 14a Niessink en zoon Willem Jan Ribbers
wordt kruidenier in Wennink, O 28, Ruurloseweg.
Zoon Gerrit wordt eveneens huisknecht bij P.W.
Janssenhuis.
In 1964 komen van Zelhem Derk Arend Helmink (geb. 1939), schilder van beroep, en zijn
vrouw Anna Hendrika Reinders (geb. 1941).
Bij de aankoop mocht de weduwe van Berend
Ribbers hier blijven wonen. In 1967 vertrekt de
familie Helmink naar de Lochemseweg. Oma
Ribbers verhuist ook.
Het pand komt in handen van de Familie Nijhof,
die na enkele jaren weer naar Laren vertrekt. In
1969 neemt de Familie Aalderink haar intrek. Als
het huis in 1973 afbrandt, moet de familie verhuizen en is het pand rijp voor de sloop.

xxxxxx
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Sondervanck

Het pachtcon-

Jan Willem Warnshuis (geb. 1870, Borculo), metselaar, en Aaltjen Schekman (geb. 1874, Lochem)
komen in 1896 naar Barchem. Het perceel grond
is in 1897 door Jan Willem voor de tijd van 6 jaar
met recht op koop gehuurd van Sibrand Gerhard
Arentsen Raedt. De huurprijs bedraagt 4 gulden
per jaar. Hij is knecht bij Wolfs, voordat hij hier in
1897 bouwt en als aannemer/metselaar aan de
slag gaat. Behalve aannemer is hij ook boer, met

Jan Willem en Aaltjen krijgen drie kinderen van
wie Gerrit Jan Herman Warnshuis (Herman),
geboren in 1906, het bedrijf voortzet.
Na het overlijden van moeder Aaltjen in 1907
hertrouwt Jan Willem Warnshuis met Johanna
Willemina Nijenhuis (geb. 1881) en afkomstig van
de Hardermaat. Jan Willem overlijdt in 1956.
Gerrit Jan Herman huwt in 1929 Dina Fredrika
Endeman, geboren in 1905.
Willem Jan Warnshuis (Jan), geboren 1933, en
Albert Herman Warnshuis (Appie), geboren in
1938, hebben in het bedrijf gewerkt. Appie zet
het aannemersbedrijf van zijn grootvader en
vader voort en Jan wordt administrateur/taxateur
van de Onderlinge Barchemse Brandverzekering
(‘De Brandkaste’). Later gaat de OBB op in Univé,
met kantoor aan de Lochemseweg. Ook vader en
grootvader waren taxateurs. Jan is in 2000 overleden. Albert Herman is getrouwd met Gerritjen

enkele koeien, varkens en kippen. In de winterperiode verdient hij bij als huisslachter.

Arendina (Gerrie) Hietbrink (geb. 1940).
In 1965 is de woning afgebroken. Een twee-on-

Ruurloseweg 24

..
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tract uit 1897.
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der-één-kap kwam er voor in de plaats.
Hun kinderen, Herman Lambertus (Herbert),
geboren 1967, en Johan Ferdinand (André), geboren 1971, wonen achter het ouderlijk huis.
Op nr. 22 woonde eerst moeder Dina en daarna
Tootje Vonkeman, de vrouw van Jan Warnshuis.
Op nr. 24 wonen Appie en Gerrie. Het bedrijf is
inmiddels opgeheven.

0 28...

Wennink

Ruurloseweg 28 . .

Uit dit huwelijk staan geen kinderen vermeld.
Hij hertrouwt in 1932 met Catharina Gerritdina
Huisman (geb. 1897). Hun zoon is Karel Hendrik
Egbert Wennink (geb. 1933).
Willem Ribbers (geb. 1913, Klein Hackfort) is
metselaar. In 1940 koopt hij het pand van de
weduwe Wennink en zet de winkel voort als
VIVO-winkel. Hij is ook nog pensionhouder. In
1941 trouwt hij met Gerritje (Gerda) Pasman (geb.
1911, Ruurlo).
In 1985 zijn huis en winkel verkocht aan Paulus
Johannes Waart (geb. 1949, Nieuwer-Amstel),
tandarts van beroep en voorheen schooltandarts
in deze regio. Paul trouwde in 1987 met Gerritdina Schepers (geb. 1955, op Groot Hagenbeek).
Vermeldenswaard is dat hier in 1921 de muziekvereniging Crescendo is opgericht.

0 27...

Antonie Wennink (geb. 1881, Wisch) woont hier.
Hij is bakker/winkelier en vergunninghouder.

Pension Mooi Gelderland/
Vondertjen

Ruurloseweg 30 . .

Wennink komt in 1911 van Enschede en hij is
getrouwd met Willemina Aleida Bakhuis (geb.
1877, Borculo). Zij overlijdt in Deventer, in 1928.

V.l.n.r. onderste rij: A.J. Ketterlarije, W. Schulenbarg, J. De Roode en R.
Meijer. Tweede rij: T. Veldink, G.J. Kettelarije, M. Bouwmeester, G. Haijtink,
D. Bleumink (dirigent), D Bel, J. Bouwmeester, R. Bosman en J. Bruinsma.
Derde rij: B. Rouwenhorst, J.B. Nijenhuis, H. Warnshuis, B. Bröcker, A.J.

Over de naam ‘’t Vondertje’ het volgende. Toen
Henk en Gerrie Hogevonder hier kwamen wonen, was in de tuin een vijver met daarover een
bruggetje, een zogenaamd vlondertje. Als woordgrap hebben Henk en Gerrie dat aangepast aan
hun naam en het huis zo genoemd.
De eerste bewoner volgens het bevolkingsregister is Karel Christiaan ter Haar (geb. 1855,
Hengelo Gld). Hij is onderwijzer en getrouwd
met Anna Sophia Dorithea Gerdessen (geb. 1854,
Denekamp). Zij wonen al in Barchem, op O 35.

Harkink en Jan Rouwenhorst. Vierde rij: R. Tiessink, H. Jansen, I. Biljjardt
en J. Groothaar.

Later trekken zijn schoonouders bij hen in.
Zijn vrouw overlijdt in 1908 en hij hertrouwt
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in 1909 met zijn schoonzuster Maria Catharina
Magdalena Gerdessen (geb. 1852, Denekamp).
Uit het eerste huwelijk zijn 2 kinderen geboren.
In 1924 verhuizen ze naar Warnsveld. Vanuit Ruurlo komen Jentjen Johan Kleefstra (geb. 1860,
Sneek) en zijn vrouw Maria Christina Brokman
(geb. 1878, Amsterdam). Hij is installateur van beroep. Als hij in 1929 overlijdt, vertrekt zijn vrouw
naar Amsterdam.
Ook de volgende bewoners komen van Ruurlo
en wel in 1930. Het zijn Jan Cornelis Peters (geb.
1878, Lienden), bankbediende, en zijn vrouw
Maria Hendrika Wouterdina van Alphen (geb.
1874, Zoelen).
Na hen wonen hier: Tjibbe Snieder (geb. 1875)
en Geertruida Snieder-Prinsen (geb. 1873). Tjibbe
overlijdt in 1949. Als mevrouw Snieder in 1950
naar de Berkelhof (Hoge Weide) verhuist, kopen
Jacob Bolt (geb. 1919), metselaar van beroep, en
Lina Weernink het huis. Zij waren toen al inwonend. Van 1954 tot en met 1974 houden ze er
pension. In 1978 is het verkocht aan de familie
Hogevonder. Henk Hogevonder en Gerrie
Schot hebben al sinds 1973 Hotel In De Groene

Gerrit is inmiddels overleden.
Willem Hogevonder werkte bij klompenfabriek
Swift in Ruurlo. Hij verkocht de daar gemaakte
klompen ook aan huis. Hendrik Jan Timmerije
was, naast landbouwer, in de winterperiode bij
velen ook huisslachter. Kleinzoon Gerrit Hendrik
(Gerrit Hogevonder) heeft zijn grootvader daar
nog bij geassisteerd.

Jager en willen ’t Vondertje als dependance. Het
heeft een tijdlang als onderkomen gediend voor
de leerlingen van politieopleidingsschool De
Cloese. Hierna komt de familie Zwaneveld. Na
hen komen R. J. Kreugel en A. M. Voortman hier
wonen.

Ruurloseweg 39 .
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Brinkerink

In 1907 komt van Lochem Hendrik Jan Timmerije (geb. 1880). Hij is landbouwer. Zijn vrouw is
Hendrika Sleumer (geb. 1886). Ze hebben een
dochter, Harmina (geb. 1907). Zij trouwt in 1927
met Willem Hogevonder (geb. 1904), fabrieksarbeider. Ze krijgen 4 kinderen, van wie dochter

In 1877 komen hier als eerste bewoners Berend
Hendrik Brinkerink (geb. 1842) en zijn vrouw
Garritdina Hilbert (geb. 1843). Ze komen van de
Goorhorst, Bosheurne 33. Er staan 8 kinderen
vermeld. In 1902 vertrekken ze naar Groot Dochteren.
In 1900 trekt tijdelijk bij hen in Hendrikus Ormel
(geb. 1858, Aalten), godsdienstleraar en gehuwd
met Elisabeth Teeuwsen (geb. 1864, Gendringen).
Zij verhuizen in 1900 naar Den Olden Bosch,
Ruurloseweg 4.

Hendrika (geb. 1943) in 1965 huwt met GerritJan Schepers, (geb. 1940).

In 1902 komt van Lochem Hendrik Jan Klein
Leunk, landbouwer (geb. 1865) en Janna Sleu-

0 26...

Timmerije

Ruurloseweg 32 .
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In 1944 is de
boerderij door
geallieerde
vliegtuigen
in brand
geschoten,
doordat de
Duitsers hun
voertuigen
voor de boerderij hadden
geparkeerd.
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mer, zijn echtgenote (geb. 1868). Hun oudste
zoon Jan (geb. 1894) trouwt in 1913 met Hendrika Bosman (geb. 1894). Ze vertrekken in 1913
naar N 64b, Dennenzicht.
In 1914 komen van Lochem Gerrit Jan Fokkink
(geb. 1870, Borculo) en zijn vrouw Maria Johanna Bannink (geb. 1877, Borculo). Fokkink was
landbouwer. In 1906 wordt hun zoon Herman
geboren. Zij vertrekken in 1928 naar Zwiep L 19,
Bentelman, welke inmiddels is afgebroken.
Dan komen van I 3, Tolhuis aan de Wengersteeg,
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de Höfte

Ruurloseweg 35 .

Willem Schulenbarg (geb. 1898), landbouwer,
en Reintjen Harkink (geb. 1899). Uit het huwelijk
worden 6 kinderen geboren. In 1935 vertrekken
zij naar M 47a, nu Ruurloseweg 47.
In 1935 komen van Ruurlo Evert Jan Hietbrink
(geb. 1910) en Harmina Jolink (geb. 1909).
In 1944 is de boerderij door geallieerde vliegtuigen in brand geschoten, omdat de Duitsers hun
voertuigen voor de boerderij hadden geparkeerd,
met de gedachte dat ze dan niet zouden worden
beschoten. Bij die schietpartij krijgt Mineke (Harmina) een schotwond in haar been, als ze met
baby Jo in de kinderwagen op de deel schuilt. Ze

Begin jaren zeventig wordt de oude woning afgebroken en een nieuw woonhuis gebouwd.

krijgen een tijdelijk onderkomen bij de familie Jolink op Venneman. De boerderij wordt herbouwd
met de toen bestaande Marshall-hulp.
In 1973 betrekken Evert-Jan en Mineke een nieuwe woning aan de Beukenlaan en komen Harm
Imenkamp en zijn vrouw Hendrika Arendina
Kok van Klein Burink in Zwiep hier wonen. Zij
zijn dan al eigenaar. Harm verkoopt de woning
in 2004 aan de heer Schipper, kandidaatnotaris
uit Wervershoof en mevr. Horsting, dierenarts uit
Olburgen.
In 2009 kopen Gerko Roekevisch en Ingrid
Pompe het pand aan. Zij zijn de huidige bewoners.

Jan Bel (geb. 1872, Zelhem). Hij is ook timmerman.
In 1919 komt metselaar Garrit Jan Ribbers (geb.
1891) hier wonen. Hij is weduwnaar van Mina
Mekkink. Hij hertrouwt in 1930 met Berendina
Jolink (geb. 1899). Als zij vertrekken naar N 97,
hoek Larikslaan/Woodbrookersweg (nu Larikslaan
4), komt in 1937 van Borculo Hendrik Garrit
Udink (geb. 1891). Hij is landbouwer/dagloner
en getrouwd met Aaltjen Korten (geb. 1903). Hun
dochter Harmina Berendina Engelina (Mientje)
(geb. 1933) trouwt in 1956 met Joop Klein
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Albert Jan Jansen (geb. 1842, Ruurlo) is timmerman van beroep. Hij komt uit Vorden en
vestigt zich hier in 1866 met zijn vrouw Hendrika
Willemina Eggink (geb. 1846, Vorden). Ze krijgen 9
kinderen. De familie Jansen vertrekt in 1891 naar
Zutphen.
Daarna komt in 1891 van Borculo Stoffer Odink
(geb. 1862, Eibergen). Hij is in 1892 gehuwd met
Gerritjen Reurslag (geb. 1871, Lochem). Als Stoffer
in 1894 overlijdt, hertrouwt zij in 1896 met Gerrit

Haneveld. Haar zuster Alie trouwt in 1962 en
gaat in de andere helft wonen: Ruurloseweg 35.
Joop is eerst bakker bij bakkerij Jansen, maar
later wordt hij vrachtwagenchauffeur. Begin jaren
zeventig wordt de oude woning afgebroken en
een nieuw woonhuis gebouwd.
Joop overlijdt in 1982 en zijn schoonouders
Hendrik Garrit Udink in 1987 en Aaltjen Korten in
1996.
Ze hielden nog pinken in een kapschuur en ze
mestten nog een 80 varkens. Toen in 1998 de

(geb. 1861, Borculo), kleermaker, en Geertjen
Dekkers (geb. 1861, Ruurlo), zijn vrouw. Ze
hebben 2 kinderen en keren in 1892 terug naar
Borculo.
In 1912 komt van O 25 (Lochemseweg 21/23)
Antonie Gerhardus Veldink (geb. 1886, Borculo). Hij is getrouwd met Hermina Kluvers (geb.
1894). Hun dochters zijn Harmina Christina (geb.
1913), Berendina Johanna (geb. 1916) en
Johanna Antonia (geb. 1922). Zij gaan in 1928
naar O 32a (Beukenlaan 4). Van Ruurlo komt in

opkoopregeling van kracht werd, maakten ze
daar gebruik van. In 2004 zijn Ruurloseweg 35 en
37 verkocht aan de familie Nijhoff.

1928 Lambertus Derk Bannink (geb. 1900),
melkventer en in 1928 getrouwd met Maria
Nieuwenhuis (geb. 1905). Zij hebben één zoon:
Lubartus Bannink (geb. 1928). Ze verhuizen in
1932 naar L 7, ‘t Oldehuus (Zwiepseweg 155).
De volgende bewoners komen in 1932 van Borculo en vertrekken naar Lochem in 1933:
Jan Willem Elferink (geb. 1891, Neede), vertegenwoordiger en gehuwd met Willemina Louisa
Maria Brinkman (geb. 1893, Aalten). Zij hebben
2 kinderen.
De volgende bewoners komen in 1933 van
Lochem: Derk Jan Trekop (geb. 1902), rijwiel-

0 23...

de Höfte

Ruurloseweg 37 .

In 1870 komen kleermaker Martinus Niessink en
zijn vrouw Harmina Hartelman hier wonen. Beiden zijn in Borculo geboren. Het adres was toen
nog Bosheurne 42a. Toen het onder de kom
van Barchem viel, is het O 11a geworden. Als zij
naar Klein Hackfort vertrekken, komen kleermaker
Reinder Jansen (geb. 1836, Wilp) en Hendrika
Bats (geb. 1840, Ruurlo). Zij is naaister. Hun kinderen zijn Maria Hendrika Jansen (geb. 1871) en
Herman Jansen (geb. 1880). In 1881 gaan ze naar
kom Barchem O 42 (Kleermaker).
De volgende bewoner is Gerrit Jan Lenselink
(weduwnaar van Jenneken Leerink), bestelbushouder/bode, komend van O 1. Hij overlijdt in

hersteller, gehuwd met Esselina Johanna Driezes
(geb. 1909). De zonen Adriaan en Willem zijn
geboren in respectievelijk 1928 en 1931. Zij
vertrekken weer naar Lochem en dan komt omstreeks 1947-1948 de familie Maatkamp vanuit
Nettelhorst. Zij vertrekken later naar Noordijk. In
1962 trouwt Alie Udink met Gerrit Camperman
uit Ruurlo. Zij zijn de volgende bewoners. In 1963
wordt hun zoon Hennie geboren. Gerrit overlijdt
in 1966. In 1969 hertrouwt Alie met Jan Baltes. Zij
gaan aan de Vordenseweg wonen.
Bij de herschikking van de huisnummers in de
kom Barchem kreeg dit pand een eigen huisnummer. Voorheen was het het a nummer van het
andere gedeelte van de Höfte.
Nu woont hier de familie te Brinke.

1888.
Van Borculo komen in 1891 Hendrik Meerbeek
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0 20...

Lenselink de Bode

Ruurloseweg 33 .

de oude veldwachterswoning naar deze nieuwe
Albertus Lenselink (geb. 1870), postbode, komt
hier wonen met zijn vrouw Willemina Nijenhuis
(geb. 1876). Hij komt van het oude bodehuis,
het huidige Zwiepseweg 1. Zijn vader was
postbushouder. Zij komt van N 52 Hardermaat.
Ze hebben twee jongens. Na het overlijden van
Willemina in 1917 hertrouwt Albertus in 1924
met Fenneke Jansen (geb. 1874), weduwe van H.
Nijhof. Haar dochter, Johanna Nijhof (geb. 1910),
trouwt met Hendrik Willem Weenink (geb.
1910, Doetinchem). Hendrik is landbouwer en
daarnaast werkzaam bij houtzagerij Groot Bramel
in Vorden. Hendrik en Hanna vertrekken in 1973

veldwachterswoning.

naar Ruurlo.
Na 1973 zijn de volgende eigenaren: Hendrik Jan
Weernink (geb. 1943). Afkomstig van Nooitgedacht, Zwarteweg, Barchem. Van beroep monteur. Zijn vrouw Mina Aleida Harkink (geb. 1946),
van Reusink, is werkzaam in de wijkzorg. Ze trouwen in 1963 en wonen tijdelijk op Reusink. Daar is
in 1963 ook hun zoon Toonie geboren. Net als zijn
vader is hij monteur. Sinds 2016 woont Toonie
Weernink hier met Jolande Klein Braskamp en
hun beide dochters. Jan en Mientje wonen nu op
De Scholtenhof.

Hierna komen hier te wonen: Greven en daarna
te Kolste, in hun functie als veldwachter.
In 1971 komt de familie H. Fokkink van Karsenbarg in Langen. In een nieuw huis (31a) gaan de
familie H. Fokkink en zoon Jan wonen. Dochter
Jo en schoonzoon Arend-Jan Bettink betrekken
het veldwachtershuis (nr. 31).
Op Ruurloseweg 31 woont nu Adri Oltvoort
en op 31a wonen sinds 2009 Henk en Mieke
Morsink. Henk is in 2018 overleden.

Bijzonder is
dat de arrestantencel nog
aanwezig is in
de veldwachterswoning.

0 18...

Oude veldwachterswoning

0 19...

Nieuwe veldwachterswoning
Ruurloseweg 31 en 31a

.

In 1932 verhuizen Anne de Vries (geb. 1889, Roden) en Fennechien Koopman (geb. 1893) vanuit
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Ruurloseweg 27 en 29

.

In 1864 wonen hier (van dit huis hebben we geen
foto) Hendrik Pasman (geb. 1818, Lochem) en
zijn vrouw Geertrui Boswinkel (geb. 1818, Goor).
Hij is sinds 1850 hulponderwijzer in Zwiep. Het

ervoor in de plaats gekomen.
Aan de linkerkant (Ruurloseweg 27) wonen achtereenvolgens de families Venema, Kuiperij, Van
Dussen, Hoftijzer, Roorda en Loman.
Aan de rechterkant (Ruurloseweg 29) de families
Gossink, Bastiaan, Dinkelman en Nijenhuis. De
huidige bewoners zijn de familie Elferink (op 27)
en Marcel Mulderije (op 29).
laatste gezinslid is in 1868 naar Lochem vertrokken. Dan wonen hier gedurende korte tijd kleer0 16...

maker Martinus Niessink (geb. 1847, Borculo) en
zijn vrouw Harmina Hartelman (geb. 1832, Borculo). Vanuit Diepenveen komt in 1870 Hendrik Jan
Maatman (geb. 1841, Deventer). Hij is veldwachter en getrouwd met Jacomina Neuteboom (geb.
1849, Olst). Na zijn overlijden in 1880 is zijn vrouw
in 1881 met hun 4 kinderen naar Lochem vertrokken. In 1881 komt van Doesburg veldwachter
Gerrit Van Engeland (geb. 1850, Apeldoorn) met
zijn vrouw Gerritdina Johanna Dieperink (geb.
1850, Borculo) en schoonmoeder Stijna Leusink
(geb. 1818). Ze hadden in die tijd als kostgangers
o.a. Maria Agatha van der Schulte, onderwijzeres,

Deze typische jaren dertig woning kent een aardige historie. Het huis is in 1930 gebouwd door

en Herman Kluvers, schilder.
In 1915 komt van Almelo veldwachter
Hermanus Feberwee (geb. 1891, Olst). Zijn
vrouw heet Johanna Berendina Morren (geb.
1890, Zutphen). Als zij naar Ampsen H 6a vertrekken, komen in 1918 van Emmen veldwachter
Anne de Vries (geb. 1889, Roden) en Fennechien
Koopman (geb. 1893, Emmen). Zij verhuizen in
1923 naar de nieuwe veldwachterswoning, toen
O 13a. In 1923 komt Herman Duijts (geb. 1892)
van Borculo naar Barchem. Zijn beroep is smid
en hij is gehuwd met Hendrika Dora Te Riet ook
genaamd Scholten (geb. 1896).
Zij vertrekken in 1930 naar Ede. Dan komen Dirk
Allard (geb. 1895, ’s-Gravenhage) en Johanna
Hendrika Timmerije (geb. 1897, Lochem). Hij is
ook smid. Allard werkte toen als zelfstandige en
daarom is het aannemelijk dat er ook een smederij was. In de meest linkse woning woont in 1938

de eerste bewoner, Gerrit Jan Bel (geb. 1872,
Zelhem), van beroep timmerman en in 1896
getrouwd met Gerritjen Reurslag (geb. 1871),
weduwe van Stoffer Odink. Zijn moeder, Janna
Willemina (geb. 1846), woont bij hen in. Hun
dochter, Johanna Gezina Odink (uit een eerder
huwelijk), is gehuwd met Jolke Bruinsma.
Zoon Dirk Johan Bel (geb. 1898) volgt zijn vader
op als timmerman. Hij trouwt in 1938 met Derkje
Willemina Stokkink (geb. 1915).
Deze kleine woning was destijds in tweeën gesplitst om dubbele bewoning mogelijk te maken.
Meteen na het realiseren van het woonhuis werd
een vergunning aangevraagd voor het bouwen
van een timmermanswerkplaats direct achter
de woning. Bel deed alle werk zelf, zodat hij zijn
beroep jarenlang vanuit huis kon uitoefenen.
In 1970 vertrekt de familie naar elders en is de
woning verkocht aan Gerrit Hendrik (Henk)

de familie Allard. Deze woning is in 1952/1953
gesloopt. Twee woningen onder één kap zijn

Braakhekke (geb. 1941) en zijn vrouw Garritjen
(Gerrie) Knoef (geb. 1938).

Bel

Ruurloseweg 25

.
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Zij kregen één zoon, Geert. Henk Braakhekke
was jarenlang persfotograaf. Onder meer voor
de Geldersch Overijsselsche Courant (GOC), een
voorganger van de huidige Stentor. Voor het
ontwikkelen en afdrukken van foto’s had hij thuis
een eigen ‘doka’, een donkere kamer. In die dagen
onmisbaar voor een professioneel fotograaf.
Gerrie en Henk richtten het woonhuis en de omliggende tuin heel sfeervol in. Het geheel had een
typische jaren zeventig uitstraling. Ze verbouwden de vroegere timmermanswerkplaats tot
zomerhuisje en verhuurden het aan mensen die
voor korte of langere tijd woonruimte zochten.
In 1984 verandert de woning van eigenaar. De
familie Braakhekke verhuist naar de Soerinkweg
in Barchem L 91 en mevrouw H. Klein BrinkeKappert koopt de woning. Daarvoor woonde
ze met haar man Free Klein Brinke en de 2 zonen
aan de Wiersserbroekweg 1 in Vorden, waar ze
nog maar net een boerenbedrijf waren begonnen. In 1983 overleed Free plotseling. Hij werd
maar 38 jaar. Omdat er al een binding met Barchem was – voorheen woonde de familie aan de
Vrochterdijk 10 in Barchem – verhuisde Hermien
met haar nog jonge kinderen Richard en Herbert
naar de Ruurloseweg 25 in Barchem. In 1990 leert
ze een nieuwe levenspartner kennen en in 1992
verhuist ze naar Laren Gld. Zoon Richard Klein
Brinke en Ellen Klomp uit Ruurlo kopen het
ouderlijk huis aan de Ruurloseweg. Samen krijgen
ze 2 dochters: Jette in 2001, Merle in 2003. Tot op
de dag van vandaag wonen ze daar. Richard, timmerman van beroep, heeft de oude werkplaats
van Bel (inmiddels verplaatst) in ere hersteld. Hij
runt nu al een aantal jaren zijn eigen bedrijf: RKB
Bouw- en Timmerwerken. De cirkel is rond.

0 15...
Ruurloseweg 23
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o.a. als chauffeur werkzaam bij wasserij Stijgoord
in Lochem. Zoon Gerrit-Jan werd geboren in
1934. Vanaf 2005 bewoont de familie Timmer
het huis.

0 14a...

Niessink

Ruurloseweg 21

.

Woonhuis van Martinus Niessink (geb. 1909)
hij was schilder. Aan de overkant, bij zijn schoonouders, was zijn schilderwerkplaats en -winkel
bij Klein Hackfort. Hij was gehuwd met Aaltjen
Ribbers (geb. 1912). In 1980 kochten Marinus en
Els Lonink het pand van Niessink. Nu woont de
familie de Rooij er.

0 14...

.

Jolke Bruinsma (geb. 1890), afkomstig uit
Nettelhorst, komt van het vroegere tolhuis/café

38

Halfweg aan de Goorseweg. Hij komt samen met
Johanna Gezina Odink (geb. 1892). Bruinsma was

Dependance Hotel Meilink

Ruurloseweg 5

.

Hendrik Jan Meilink (geb. 1842, Borculo) en
zijn vrouw Anna Hendrika Maria Boswinkel (geb.

0 13...

Bakkershuis

Ruurloseweg 1 en 3, Gebouw ‘De Wingerd’

.

1853, Goor) bewonen de dependance van Hotel
Meilink. Ze trouwden in 1883 en hebben één
dochter: Johanna Hendrika (geb. 1888). Zij is
muzieklerares. (Plaatselijk bekend als ‘piano Jo’. )
Hendrik Jan overleed 1914 en zijn vrouw in 1931.
Dochter Johanna Hendrika verhuist dan naar de
Borculoseweg O 11a.
In 1932 komt van Hoorn: Cornelis Zwaan (geb.
1879, Abbekerk). Hij is pensionhouder. Uit de administratie blijkt dat hij in 1932 van Antje Ewouds
is gescheiden. In datzelfde jaar hertrouwt hij met
Antje Rindes (geb. 1899, Hoorn). Ze gaan later op
hotel Meilink wonen.
Van Neede komt in 1933 Johan Kuiperij. Hij is
bakker en geboren in Heelweg/Wisch, in 1906. Hij
was gehuwd met Arendina Hilverink (geb. 1897,
Neede). Zij overlijdt in 1936.
In 1937 hertrouwt hij met Willemina Gerritdina
Niessink. Zij komt van Borculo en is geboren in
1906. In 1937 wordt zoon Gradus Cornelus
Kuiperij geboren. Hij volgt zijn vader op als bakker. Gradus trouwt in 1970 met Hannie
Lenderink. Ze krijgen 3 kinderen. Na het overlijden van Gradus (in 1998) woont zij alleen in de
voormalige dependance.

Op dit adres komen we in 1884 als eerste bewoners bakker Elbertus Johannus Kerkhoven (geb.
1848, Geesteren Gld.) en z’n vrouw Jenneken
Scholten (geb. 1856, op Soerink in Zwiep) tegen.
Hun dochter Hendrika Johanna Berendina (geb.
1889) trouwt in 1914 met Derk Jan ten Broeke
(geb. 1892, Lochem). In 1917 wordt hun dochter
Elbertha Juliana (Bertha) geboren. Bertha trouwt
met Dick Sigger, afkomstig van de Strookappe, Armhoede. Als zij van hem is gescheiden,
hertrouwt ze met Hendrik Jan Groters (geb.
1914, Ruurlo). Uit dit huwelijk wordt zoon Henk

Tussen de dependance en het bakkershuis was de

geboren. Zij verhuizen later naar Eefde.
Van 1947 tot 1957 woont hier de familie
Striekwold. Harry Striekwold is kapper. Daarna is
de Rabobank er tijdelijk gevestigd.
In 1972 is dit pand gekocht door timmerman
Gerrit Slotboom. Hij kocht het van Hendrik
Wamsteeker (geb. 1915, Den Haag), procuratiehouder van een verzekeringsmaatschappij.
In deze dubbelwoning woonde aan de ene
kant de familie Slotboom. De andere helft was
het onderkomen van o.a. de families Esselink,
Nijkamp, Arfman en Ribbers.
Rond 2000 is het pand gesloopt en nieuw
opgebouwd. Er kwamen twee huizen onder één
kap, bewoond door de families Slotboom en
Ribbers. Een tweede pand huisvest De Wingerd,
het gebouw van de PKN Gemeente Barchem.
Boven de ruimte van de ook daarin gevestigde
fysiotherapiepraktijk woont de familie Rappel.

tuindoorgang van de Ruurloseweg naar hotel Meilink aan de Borculoseweg.

De bovenruimte is verhuurd aan de ‘Buurtzorg
Lochem-Barchem’.
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2.2 Larikslaan
0 39...

houten woning
.

Larikslaan (gesloopt)

Het is 1929 als Henri Johan Kloosterboer (geb.
1896), kelner van beroep, en Maria Elisabeth
Sommers (geb. 1891) en hun dochter Hendrika
Willemina (geb. 1926) hier komen wonen. Ze
vertrekken later naar N 71b.
Hendrik Jan Esselink (geb. 1907) en Engelina
Gerritdina Groot Bleumink (geb. 1907) nemen
hun plaats in, samen met hun zonen Gerrit en
Dick en hun dochter Hennie. Ook Hendrik Schot
en zijn vrouw en zoon hebben hier gewoond.
Daarna vertrokken ze naar O 41, het huidige
Beukenlaan 19.

0 41...

Schot
Beukenlaan (15) 19

.

ken naar hun nieuw gebouwde woning aan de
Lochemseweg. Na hen komen Gerrit en Riek
Kolkman-Schulenbarg met hun 2 dochters
op dit adres wonen. Gerrit kwam uit Verwolde,
Laren G. Gerrit was begonnen als boer. Later werd
hij vrachtwagen- en buschauffeur. De huidige
bewoners zijn Wim en Alie Schulenbarg. Hun
zoon Rodney heeft het ouderlijk huis inmiddels
verlaten.

0 42...

kleermaker

Larikslaan (2) 24

.

In 1912 is de huidige woning gebouwd. Reinder
Jansen (geb. 1836, Wilp), kleermaker, en in 1864
gehuwd met Hendrika Bats (geb. 1840, Ruurlo)
betrekken het huis. Zij is naaister.
Kinderen: Johanna Willemina (1867), Maria
Hendrika (1871), Herman (1880). Reinder is overleden in 1916) en Hendrika (1905). Herman
Jansen blijft hier kleermaker. Maria Hendrika

In 1926 komt hier vanuit het Groningse Appingedam Gerrit Zantjer (geb. 1851, Slochteren). Hij
is in 1884 gehuwd met Engelina Siccama (geb.
1856, Appingedam).
Zij zijn de ouders van Jantje Zantjer die trouwde
met Derk Jan Groot Bleumink, de schoenmaker.
Toen in 1935 zijn vrouw overleed, trok Gerrit in bij
zijn kleindochter Johanna Groot Bleumink (geb.
1911), gehuwd met Hendrik Schot (geb. 1910,
Ruurlo).
Hendrik was metselaar/aannemer. Zij vertrek-
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trouwt in 1900 met Hendrik Groote Haar en
scheidt in 1903 van hem. Haar zoon Arend Jan
Groote Haar (geb. 1900), timmerman van beroep,

Maria Jansen melkt de geit.

vertrekt in 1926 naar Lochem. Hendrikus (Harry)
Jansen (geb. 1908) is kleermaker/postbesteller.
Hij trouwt in 1937 met Garritdina Nieuwenhuis
(geb. 1908, Lochem). Hun 2 kinderen zijn Jan
(geb. 1944) en Ria (geb. 1948). Ria is in 1967
getrouwd met Dick Vos (geb. 1946, Ruurlo, de
Veurmaot). Hun 2 dochters, Miranda en Angela
zijn geboren in respectievelijk 1969 en in 1972.

0 40...

Dorpzicht schoenmaker
Larikslaan/Beukenlaan (13) (gesloopt)

.

In 1887 komt Harmen Ligtenbarg van kom
Barchem O 11a. Harmen (geb 1863 in Ruurlo)
is kleermaker. Hij vertrekt in 1888 naar Ruurlo
samen met zijn zuster Everdina Ligtenbarg (geb.
1869).
In 1889 komen van O 16a Kl.Hackfort Toon Groot
Bleumink (geb. 1838), zijn vrouw Janna Korten
(geb. 1831). Hun zoon Derk Jan Groot Bleumink
(geb. 1878) trouwt Jantjen Zantjer (geb. 1877).
Ze hebben 5 kinderen van wie Engelina Gerritdina trouwt met Hendrik Jan Esselink en Johanna
met Hendrik Schot. Nicolaas Christiaan bleef
ongehuwd.

Op de achtergrond, naast O 41, Schot, is de gesloopte boerderij O 40,
Schoenmaker, nog te zien. Links op de voorgrond is nog een gedeelte
van O 42, Kleermaker te zien.

Gezicht op Barchem. Op de voorgrond links de lagere school met
daarachter de kerk. Gezien vanaf hoek Larikslaan/Beukenlaan.
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2.3 Beukenlaan
O 43 ...

Lijkwagenhuisje
begraafplaats, Beukenlaan 22

.

De tekst op deze bank luidt: Aan de boeren van het
zuidelijk deel van Laren voor het-geen zij deden voor
hun landgenoten tijdens de jaren 1940-1945.
De grond voor de begraafplaats was voor 1878
van de familie Brummelman op Harmelink.
Het oudst gedateerde graf op de begraafplaats is
uit 1888.
Op de begraafplaats bevindt zich ook een erebegraafplaats voor 25 slachtoffers van drie neergestortte Wellingtonbommenwepers, een Mosquito
en 11 militairen van de Somerset Light Infantry
en Royal Armoured Corps. Barchem kent zelf negen oorlogsslachtoffers. Zij worden genoemd op
het monument voor de kerk: Mr. A.C. van Dam,
Mr. J van Doorn, J.C.E van Doorn, Vermeulen, J.H.
Kessler, F.J. Nijhof, S.H. Schutte, W. Schutte en M.
De Wit.

Het monument voor de kerk met hierop de tekst: Aan
hen die vielen 1940-1945: Mr. A.C. van Dam, Mr. J
van Doorn, J.C.E van Doorn, Vermeulen, J.H. Kessler,
F.J. Nijhof, S.H. Schutte, W. Schutte en M. De Wit. “…
En het licht schijnt in de duisternis” Joh 2:5a.

Ieder jaar worden de graven bezocht tijdens de 4 mei herdenking. De oudste groepen van de Barchschole
hebben deze graven geadopteerd. En tijdens de herdenkingen leggen kinderen bloemen bij deze graven.
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O 45 ...

De Hoeksteen
voormalig Gereformeerde Kerk
(1899 – 2016), Beukenlaan 20 .
Op 7 juli 1863 begint de geschiedenis van de
Vorming en Stichting Der Gereformeerde
Gemeente te Barchem. Zij wordt geïnstitutionaliseerd als Christelijke Afgescheiden Gemeente onder het Kruis. In 1869 wordt de naam veranderd
in Christelijk Gereformeerde Kerk Barchem.

Vanaf het begin van haar bestaan vinden de
activiteiten plaats bij de weduwe Kottelenberg
op boerderij Velderman aan de Enkweg. Bijna 40
jaar lang. Naarmate de gemeente groeit, wordt

gerealiseerd met hulp van veel gemeenteleden.
De Gereformeerde Jongelingsvereniging is een
belangrijk onderdeel van de kerk, die ook gebruik
maakt van het gebouw. Vorming en toerusting
zijn belangrijke punten op hun programma.
Sinds 1892 maakt de kerk deel uit van het Verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Later wordt de naam Gereformeerde Kerk
Barchem-Ruurlo. In 2003 wordt een federatie
aangegaan met de Hervormde Gemeente in
Ruurlo. In 2008 wordt het een fusie en wordt
de naam gewijzigd in Protestantse Gemeente

de behoefte aan een eigen kerkgebouw groter.
Op 24 december 1899 wordt de kerk in gebruik
genomen. Het ontwerp was van architect Enklaar
uit Ruurlo, die 1623 gulden in rekening bracht
voor zijn werkzaamheden. In 1961 wordt de kerk
uitgebreid met een jeugdgebouw dat de naam
‘de Hoeksteen’ krijgt. Hendrik Bouwmeester
van boerderij Kostverloren aan de Vrochterdijk
schenkt een deel van het benodigde hout. De
opening vindt plaats op 6 september 1962.
Op 1 augustus 1968 staat er een belangrijk punt
op de agenda van de kerkenraad: nieuwbouw
of verbouw van het kerkgebouw? De groei van
het aantal leden en de toeloop van zomergasten
maken een uitbreiding noodzakelijk. Het wordt
een ‘vernieuwbouw’ die echter pas in 1980 wordt
uitgevoerd. Op 23 december 1980 wordt de verbouwde en uitgebreide kerk in gebruik genomen.
De herinrichting van de kerkruimte en de inge-

Ruurlo-Barchem. Op 25 september 2016 is de
laatste zondagmorgendienst gehouden in de
Hoeksteen. Het gebouw is in 2017 verkocht aan
Wilma Oplaat. Zij heeft het in gebruik voor haar
fysiotherapiepraktijk en fitness.

bruikneming van het nieuwe liturgisch meubilair
is een mijlpaal in de geschiedenis van de kerk,

gebouwd in Borculo na de cycloon van 1925. Met
de komst van de familie Hietbrink in 1973 is de

O 46 ...
Beukenlaan 18 (gesloopt en vervangen
door nieuwbouw) .

Op dit adres stond een houten noodwoning,
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oude woning vervangen door nieuwbouw.
Achtereenvolgens hebben hier gewoond:
H. Meijer, A. G. Veldink (schilder), Derk en Toos
Korten (zij kwamen van Zwiep, Nijkamp), Lex
Markerink (schoonzoon), Van Mossel, familie
Hietbrink, familie Jansen.

Zagerij, molen

waardoor meer gewicht in rekening kan worden
gebracht bij de handelaar.
Tijdens de eerste wereldoorlog wordt de bakkerij
verkocht aan de heer A.Deesker. De maalderij
wordt in 1935 verkocht aan B. Otte uit Goor.
Deze vertrekt weer in I938 naar de Dolle Hoed.
Hierna wordt Reint Bannink eigenaar die al vele
jaren op dit bedrijf werkzaam was.
Na het plotselinge overlijden van Reint in 1965
wordt het bedrijf voortgezet door zoon Herman
Bannink (geb. 1937) en gehuwd met Johanna

Postel/Bannink

Harkink (geb. 1940).

O 47 ...
Zicht op de
zagerij vanaf
het terras van
hotel Bosch in
1953. In het rijtuig zitten Jan
en Mina Imenkamp-Sigger,
op weg naar
hun bruiloft.

.

In 1866 bouwt de familie E. Postel de maalderij in
Barchem. Op 24 mei 1866 leggen de gebroeders
Postel de eerste steen voor een nieuw te bouwen
bakkerij.
Rond 1890 schaffen ze de eerste vrachtwagen
aan. Voorheen werd alles met paard en wagen
vervoerd. Zelfs uit Didam kwamen boeren met
paard en wagen om hun graan te laten malen. Ze
kwamen tegen de avond aan, bleven de nacht
over om de volgende dag weer huiswaarts te
keren. In 1917 laat Postel een zagerij bijbouwen.
Tijdens het graven van het Twentekanaal was de
zagerij dag en nacht in bedrijf om hout te zagen
ten behoeve van het Twentekanaal.
Om elektriciteit op te wekken wordt een zuigermotor aangeschaft. Daardoor kan ook stroom
worden geleverd aan de ‘buren’. De Gereformeerde Kerk en de Kapel bijvoorbeeld.
Daarna worden ook andere woningen op dit net
aangesloten, tot het moment dat de gemeente
elektriciteit levert. De tijd staat niet stil. Het bedrijf
wordt uitgebreid met een brandstoffen- en
kunstmesthandel. De tram voert deze producten
aan over het spoor Borculo–Deventer.
De steenkolen komen uit Duitsland, maar voordat
ze worden gelost, wordt water toegevoegd,
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In 1979 heeft Herman Bannink het bedrijf beëindigd en zijn er in de volgende jaren woningen
gebouwd. Op de plaats waar Herman en Jo tot
2020 gewoond hebben, stond vroeger de schuur.

Luchtfoto
van de zagerij
met op de
voorgrond het
postkantoor.
Rechtsonder
het dak van
het gemeentegebouw. Tussen de bomen
(midden links)
is nog het dak
van de bakkerij
te zien.

Familie Postel
Molenaars en bakkers in Barchem en Zwiep
We schrijven september 1850, als E. Postel uit Lochem
Z.M. de Koning een verzoek doet om een windkoorn
en pelmolen op de berg in de buurtschap Zwiep te
mogen bouwen. Deze formele procedure werd gevolgd i.v.m. de heffing van accijns. Dit was een vorm
van BTW op gemalen graan, welke ten goede kwam
aan de Staatskas. Het plan wordt echter afgewezen.
Postel laat het er niet bij zitten en met steun van het
gemeentebestuur, plus een goede onderbouwing,
krijgt hij in 1851 groen licht voor zijn plannen. Het
jaar daarop wordt door Postel in de nabijheid van
de korenmolen een bescheiden bakkerij gebouwd.
Om aan water te komen, wordt in de nabijheid een
put gegraven. Door de hoge ligging bleek dit echter
een helse klus. Tijdens het graven stort een deel weer
in, waarbij een slachtoffer viel te betreuren. Deze
locatie is nu nog plaatselijk bekend onder de naam
-Deepe putte-. In 1866 krijgt Postel toestemming
voor de bouw van een koren- en lijnmeelmolen,

huidige locatie hoek Lochemseweg-Beukenlaan. De
eerste steen werd gelegd door Evert en Willem Jan,
zoons van de molenaar, op 24 mei 1866. Twee jaar
later wordt de bakkerij ook hierheen verplaatst en
wordt een nieuwe bakkerij ingericht op het terrein
van een voormalige pannenfabriek aan de grindweg
in Zwiep. Ook de molen van de berg wordt hier weer
opgebouwd. Qua windvang was dit geen ideale plek,
zodat de molen in 1881 nogmaals werd verplaatst
naar de huidige plaats.
Aan de maalderij in Barchem was ook een oliemolen verbonden. Boeren uit de zeer wijde omgeving

aangedreven door een stoommachine van 6 pk., in
het centrum van het toen recent gevormde Barchem,

komen naar Barchem om het lijnzaad te laten
verwerken tot raapolie en lijnkoeken voor veevoer.
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toekomst Barchem zal aansluiten op het provinciale
net. Na aanleg van leidingen incl. enkele straatlantaarns gaat de levering voortvarend van start. Als
prijs wordt genoemd 50 cent per KWh. Voor levering
buiten werktijd worden 55 batterijen opgeladen.
Hoelang dit zo heeft gefunctioneerd, is niet helemaal
duidelijk. Vermoedelijk niet veel langer dan de toegestane drie jaar. Wel heeft Postel daarna nog enkele
jaren voor zijn eigen stroom en dat van enkele buren,
onder wie de Gereformeerde kerk en de Kapel van de
Evangelisatie gezorgd. Dit kon, omdat de leidingen
over eigen terrein liepen.
Tot begin 1900 blijft de oliemolen in functie. In 1907
wordt de aandrijving vervangen door een 20 pk.
sterke zuiggasmotor. Door hierop een dynamo aan
te sluiten is Postel in staat stroom op te wekken. Eerst
alleen voor eigen gebruik, maar al snel ontwikkelt
hij een plan om de hele kom van Barchem van een
elektriciteitsnet te voorzien. In 1921 geven de Gelderse G.S. hun toestemming voor de periode van drie
jaar op enkele voorwaarden. Alle kosten voor aanleg
en keuringen zijn voor Postel en de installatie moet
terstond worden verwijderd, als de P.G.E.M. in de

In 1917 wordt de zaak uitgebreid met een houtzagerij. In de Zaanstreek koopt Postel een zaagmachine
en laat deze verschepen naar Deventer. Vervolgens
komt het per tram in Barchem aan. Als aandrijving
wordt voornoemde motor gebruikt, Afhankelijk van
de gewenste zaagdikte kon het aantal zagen aangepast worden. Tijdens de aanleg van het Twentekanaal in de jaren dertig is er veel vraag naar bielzen.
Daarom draaide de zagerij bijna dag en nacht.
De fa. Postel was ook leverancier van brandstoffen
en kunstmest. Kolen en kunstmest komen meestal
via Deventer per tram in Barchem aan. De eerste
vrachtauto wordt niet alleen voor de zaak gebruikt,
maar ook voor het trekken van de brandspuit. Onze
molenaar was ook opperbrandmeester. In 1919
werd de bakkerij aan A. Deesker overgedragen. Zijn
opvolger wordt in 1934 bakker Joh. Zweers met zijn
schoonzoon Albert Jansen, waarmee we bij de huidige naamgevers zijn beland.
De maalderij annex zagerij werd in 1935 overgenomen door B.A. Otte. In 1939 wordt Reint Bannink zijn
opvolger. Hij werkte hier ook al in de tijd van Postel.
Na zijn overlijden in 1965 zet zoon Herman het
bedrijf voort tot het bedrijf in 1979 wordt opgeheven.
Het terrein is inmiddels bebouwd met meerdere
woningen.
Willem Jan Postel neemt in 1891 de molen en de
bakkerij in Zwiep over. Om onafhankelijk van de
wind te kunnen malen wordt in 1899 een petroleummotor van 9 pk. aangeschaft, welke in 1929 op zijn
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beurt weer vervangen wordt door een 28 pk. diesel.
Ook hier werd op kleine schaal, vooral brandhout,
gezaagd. Ondertussen is er een volgende generatie,
weer een Evert, in het bedrijf gekomen. In 1925 blijken
de eiken langs de weg veel wind weg te vangen. Om
optimaal te presteren moet rond de molen eigenlijk
een vrije ruimte van 300m. zijn. Na rijp beraad besluit
de gemeente Laren de bomen te kappen.
De molen en brandstoffenhandel gaan in 1957
over op de volgende generatie Evert. In 1957 wordt
overgegaan op elektrische aandrijving. Na een grondige restauratie wordt de molen in 1967 met een
feestelijke bijeenkomst weer in bedrijf gesteld. Twee
molenbouwers zorgen voor een stunt, door op de
uiteinden van de wieken te gaan staan en een rondje
mee te draaien. In 1992 wordt de molen zelf ondergebracht in de “Stichting behoud Zwiepse molen”,
waarna twee jaar later weer een restauratie volgt.
Het molenaarsbedrijf wordt in 1987 overgenomen
door een volgende generatie, weer een Evert, Postel.
Na de millenniumwissel worden de bedrijfsactiviteiten afgebouwd en krijgt de toeristische functie de
overhand, tegenwoordig veelal onder regie van neef

Samenvatting diverse geslachten Postel in
Zwiep en Barchem:
Evert Postel (1818-1891) heeft twee zoons Evert
(1854-1944) en Willem Jan (1858-1927).
In 1891 neemt Evert de maalderij/bakkerij in
Barchem over, Willem Jan die van Zwiep. Een zoon
van Evert, Evert Jr. (1884-1974) zet de zaak in
Barchem voort tot 1935.
De molen en bakkerij in Zwiep worden na Willem
Jan in 1923 voortgezet door zijn zoon Evert (18931982). In 1948 gaat het bakkerijgedeelte over op
zoon Gerrit(Gait)(1922-2014). Zijn opvolger is zoon
Gerrit (1952).
De molen in Zwiep gaat in 1957 naar zoon Evert
(1929-2010), welke in 1987 wordt opgevolgd door
zijn zoon Evert.

Gait Postel
voor zijn Witte
Wieve creaties.

Gerrit Postel.
Zoals eerder genoemd werd er sinds 1868 gebakken in de huidige kom van Zwiep. In 1926 wordt
op hetzelfde terrein een nieuwe bakkerij, winkel en
bijgebouwen gerealiseerd. Een zoon van Evert, Gerrit
-bakker Gait- neemt in 1948 de bakkerij over. Hij
begint met de productie van koek. Als naam wordt
gekozen voor Witte Wievenkoek. Hij zet een Wit
Wief aan de weg en haalt hiermee de krant. Dit, en
de kwaliteit van het product zorgen voor een groot
succes. Hierdoor aangemoedigd bedenkt hij het
recreatieve gebeuren rond de bakkerij en de molen.
Zo ontstaat de uitspanning De Witte Wieven, wat tot
landelijke bekendheid leidt. In 1976 komt zoon G.J.W.
Postel in de zaak en bouwt deze verder uit. Vanaf
januari 2017 wordt door de nieuwe uitbaters Theo
en Miranda Blaauw hard gewerkt om de vertrouwde
reputatie met succes hoog te houden.
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2.3. Lochemseweg

Gezicht op de Lochemseweg, met links bakker Jansen en rechts het postkantoor.

0 48...

Muldershuis/bakkerij
Lochemseweg 1

.

In 1862 komt hier van de Schreur in Zwiep, Jan
Willem Delweg (geb. 1835, Brummen). Hij is
smid evenals zijn vader Arend Delweg die met
hem mee komt. In 1863 trouwt Jan Willem met
Janna Hofstee (geb. 1833, Lochem). Zij trekt
bij hem in. Janna overlijdt in 1864. Jan Willem,
zijn vader Arend, dochter Engelina Johanna en
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knecht Rudolph Marinus Kuiper vertrekken in
1868 naar Zwiep 64, nu Borculoseweg 3. Van het
Olde Huus in Zwiep komt dan dagloner
Lammert Brinkerink (geb. 1815, op Denneboom
in Zwiep) samen met zijn vrouw Berendina Bruntink (geb. 1819, Klein Bielder in Oolde) en familie.
In 1870 vertrekken zij naar Bosheurne M 45,
de Goorhorst, en dan komt van Zwiep 63 (het
Bodenhuis) Johannes Herman Kerkhoven,
bakker (geb. 1843, Geesteren) met zijn vrouw

0 49...
Lochemseweg 3

.

Maria Johanna Willink (geb. 1845, Neede). In 1882
vertrekken zij met hun vier zonen naar Ruurlo en

De huisnummers O 48 en O 49 waren twee
woningen onder één kap. Van Wilp kwam hier
in 1862 kleermaker Reinder Jansen (geb. 1834,
Wilp). In 1864 trouwt hij met naaister Hendrika
Bats (geb. 1840, Ruurlo). Zij trekt bij hem in. In
1879 vertrekken zij naar O 11a en komen van
Zwiep 1, Olde Huus, Evert Postel molenaar (geb.

komen hier molenaar Evert Postel (geb. 1854,
Molenaarshuis/Diepe put, Zwiep) en Dolphina
Burger (geb. 1848 op huisken bij de Cloese in
Langen) zijn vrouw. In 1910 gaan zij terug naar O
23, Lochemseweg 3. Dan komen bakker Antonij
Deesker (geb. 1882, Lochem) en zijn vrouw Aleida Rökker (geb. 1892, Binnenborg, Duitsland). In
1934 vertrekken zij met hun twee dochters naar
Emmen. Van Brummen komen dan bakker Albert
Jansen (geb. 1910, Laren) en Maria Zweers (geb.
1900, Brummen). In 1938 wonen zij er met hun
twee zonen. De opvolger is bakker Johan Antonie (Joop) (geb. 1937) en gehuwd met Hermien

1854, Molenaarshuis/Diepe put) en Dolphina
Burger (geb. 1848, op huisken bij de Cloese in
Langen), zijn vrouw. In 1890 verhuizen zij met
hun twee dochters en één zoon naar het naastgelegen pand O 2, Lochemseweg 1. Afkomstig
van Heteren komen hier wonen Jan du Bois,
kruidenier (geb. 1816, Amsterdam) en zijn vrouw
Carolina Jansen (geb. 1823, Amsterdam). In
1891 vertrekken zij naar Zutphen. Dan komt van
Lochem winkelier Johannes Bouwmeester (geb.
1831, Borne) met zijn vrouw Maria van Enter (geb.
1835, Voorst). In 1903 vertrekken zij naar
Lochem en komen Evert Postel en Dolphina

Hietbrink (geb. 1938, Laren). De huidige bakker is
hun zoon Arjan Jansen en z’n vrouw Mathilde
ten Arve.

Burgers hier terug. In 1923 overlijdt Dolphina Burgers. Evert Postel vertrekt in 1934 naar Lochem.
Bakker Johan Zweers (geb. 1873, Brummen) en
zijn vrouw Tonia Wijnbergen (geb. 1871, Diepenveen) komen uit Brummen hier wonen. Zij zijn
de schoonouders van bakker Albert Jansen, die
naast hun woont.

0 50...

Schuur Bannink
Lochemseweg 5 en 7

Drie generaties ‘bakker’ Jansen.

.

De schuur is in 1952 gesloopt. Er is een dubbel
woonhuis voor in de plaats gekomen.
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Roekevisch had er tot voor kort een winkel in
houten kinderspeelgoed en klootschietersbenodigdheden: d’n Draeitol.

Wittenberg
Lochemseweg 9
Gesloopt en nieuw gebouwd.

.

Bewoners voorheen: Evert Postel (geb. 1854) en
Evert Postel (geb. 1884), B. Otte/Wittenberg.
Lubbers, evangelist. Wittenberg heeft ongeveer
gestaan waar nu restaurateur Stemers zijn bedrijf
heeft.
Het oude pand is gesloopt en op die plek is de
winkel met woning gebouwd. Ook de familie
Oonk (metselaar-aannemer) heeft hier gewoond.
Vanaf 1967 heeft de familie Helmink hier gewoond. Zij bouwen in 1988 links naast een nieuw

0 53...

Evangelisatiegebouw
Lochemseweg 19

.

woonhuis en gaan daar wonen. Hierna heeft hier
de familie Rossel gewoond. Vervolgens is restaurateur Stemers hier komen wonen.

Willem Brand (geb.1918) is gehuwd met Ietje
Strijker uit Lochem. Hij wordt rijwielhersteller in
een schuur aan de Lochemseweg. In 1952 bouwt
hij een woonhuis en een benzinestation en de
rijwielwerkplaats wordt naar achteren verplaatst.
In 1976 verkoopt hij het bedrijf aan Wim Boeyink
uit Barchem. De familie Brand verhuist naar de
Van Damstraat.
In 1992 koopt Jan Roekevisch (geb. 1942) en

Oude notulenboeken van de Hervormde Gemeente in Barchem bevestigen de verhalen uit
overlevering, die veelal gaan over de soms heftige verschillen in geloofsbeleving en toekomstvisie van de kerk. Zo ook rond 1920.
De toenmalige tijdsgeest gaf ruimte aan een vrijzinniger geloofsbeleving, niet alleen in Barchem,
maar ook in de wereld eromheen. Als reactie
hierop kwam een aantal kerkleden in september
1924 bijeen. Zij streefden een meer rechtzinnige
of orthodoxe lijn na.
Het betrof de heren F. Leunk, A. Deesker, H. Leusink, H. Kettelarij, A. ter Mors, E. Postel WJ zn., A.J.
Harkink (secretaris) en E. Postel sr. (voorzitter).
Zij geven de aanzet tot oprichting van de Vereniging tot Evangelisatie met als doel: De bloei van

gehuwd met Jo Damhaar (geb. 1940, Lochem)
het pand. De benzinepomp verdwijnt. De familie

het Koninkrijk Gods in het algemeen en van de
Ned. Herv. Kerk in het bijzonder te bevorderen.

0 52...

Fietsenwerkplaats
Lochemseweg 13
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Met als grondslag de belijdenis van Jezus Christus
als de Enige Zaligmaker en Verlosser van onze
zonden.
Na Koninklijke goedkeuring wordt op 29 augustus 1925 begonnen met ongeveer 30 leden. Dat
aantal groeit uit tot rond de 100. De diensten,
waarvoor predikanten of evangelisten van elders
komen, worden eerst gehouden in de Gereformeerde Kerk in Barchem.
Intussen heeft de vereniging een stuk grond verworven aan de Lochemseweg. Daarop verrijst de
kapel. De heer Van Egmond uit Deventer stelde
de grond voor een symbolisch bedrag van één
gulden beschikbaar.

Voor de kapel in de jaren 50. V.l.n.r.: Gerrit Menger, Herman Bosman,
Gerrit Luesink, Herman Bannink, Dinie Hazewinkel, Bertha Rossel, Gerrie
Huurneman, Gerritje Beltman Evangelist G.D. Vosschers.

Dankzij een gift van fl. 3000,- kan de bouw
(kosten fl. 2950.-) voortvarend van start gaan. Er
blijft fl. 50,- over. Dat geld wordt besteed aan de
inrichting van het gebouw.
Dat ook de leden hun vereniging ruimhartig
ondersteunden blijkt uit de volgende anekdote.
Toen een koe het leven aan een tweeling had
geschonken, was dit voor de eigenaar aanleiding
tot de volgende uitspraak: Den enen vuur oons

Christelijke Jongerenvereniging in Zwiep.
Maandelijks was er een kerkdienst waarin predikanten uit omliggende gemeenten voorgingen.
De jeugd volgde er catechisatie. In 1925 zijn
al deze taken overgebracht naar Barchem. Het
Zwieps Lokaal verliest zijn oorspronkelijke functie.
Genotuleerd is verder dat vijf kinderen aanwezig
zijn op de eerste zondagsschooldag in november
1925 in de Kapel in Barchem.

en den andern vuur de Kapel. Zeker in die tijd een
bijdrage van formaat.

In 1939 zijn de geldelijke middelen blijkbaar
toereikend voor het aanstellen van een eigen
voorganger. Op 5 juli wordt de heer Lubbers,

Op 18 oktober 1925 wordt de Kapel in gebruik
genomen. Een maand later is de start van een
zondagsschool als voortzetting van de zondagsschoolbijeenkomsten in het Zwieps Lokaal.
De heer Brants, wonend op de Wildenborch en
eigenaar van het 166 ha. grote landgoed ’t Overlaer, stelde het lokaal in 1878 beschikbaar aan de

Voormalige evangelisatiekapel.
afkomstig uit Wehl, benoemd.
Zijn vergoeding bedraagt 13 gulden per week,
aangevuld met giften als aardappelen, spek en
groenten. Zijn opvolger in 1946 is de heer
Vosschers. Op 15 mei 1948 is de dienstwoning
Zondagsschool in Zwiep.

naast de Kapel gereed. De heer Vosschers zoekt
voor het eerst weer contact met de kerkenraad.
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Uit dit contact vloeit voort dat doopdiensten
weer in de kerk in Barchem gehouden kunnen
worden.
De kerstfeestviering krijgt voor iedereen gestalte door de samenwerking van Hervormd- en
Gereformeerd Barchem met het bestuur van de
Evangelisatie. In januari 1958 komt, naar later
zou blijken, de laatste vaste voorganger. De heer
Eenshuistra verruilt Zuidlaren voor Laren-Zuid
(Barchem). Onder zijn leiding zoekt het bestuur

Rechts: Evangelist de heer
Eenshuistra.

verdere toenadering tot de kerkenraad. Hoewel
de jongeren al veel samen organiseren, zijn er
ook leden die moeite hebben met de ingeslagen
weg. In 1962 wordt een voorstel tot hereniging
nog verworpen. Als dhr. Eenshuistra in 1966 afscheid neemt wegens vertrek naar Scheveningen
en ook de domineespost vacant komt, is de tijd
rijp om een gezamenlijke predikant te beroepen.
Zodoende kan ds. Pak zijn intrede nemen in de
net gereedgekomen pastorie aan de Ruurloseweg.

Als de heer
Eenshuistra in
1966 afscheid
neemt wegens
vertrek naar
Scheveningen
en ook de
domineespost
vacant komt, is
de tijd rijp om
een gezamenlijke predikant
te beroepen.
Zodoende
kan dominee
Pak zijn intrek
nemen in de
net gereed
gekomen

De kapel ondergaat hetzelfde lot als het Zwieps
Lokaal: hij verliest zijn oorspronkelijke functie.
Rond de laatste eeuwwisseling wordt de Kapel in een reconstructieplan van de dorpskern
meegenomen. Dit leidt o.a. tot de realisering van
De Wingerd. Op de vrijgekomen grond aan de
Lochemseweg is de woning van de familie Kok
gebouwd. Zodoende zijn er, behalve uit overlevering, nog maar weinig getuigenissen overge-

pastorie aan de
Ruurloseweg.

bleven van een roerige periode in de Barchemse
kerkgeschiedenis.
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Schildershuis
Lochemseweg 21

.

Herman Kluvers is schilder en geboren in Borculo, in 1866. Voor hij 1894 naar Barchem komt,
heeft hij al een jaar (komend van Zelhem) in de
veldwachterswoning in Barchem gewoond. Hij is
in 1910 overleden. Zijn vrouw, Johanna Diderieka
Urbaan, komt in 1893 vanuit Neede hiernaartoe.
Zij is in 1865 in Borculo geboren. Hun dochter
Hermanna (van 1894) en getrouwd met Antonie
Gerhardus Veldink (van 1886) met de twee
dochters, Harmina Christina (1913) en Berendina
Johanna (1916) hebben hier eerst gewoond en
zijn later naar O 11a vertrokken.
Zoon Jan Peter Kluvers (geb. 1897) is, net als
zijn vader, schilder. Heintje Sluiseman, met wie
hij trouwde, is in 1899 in Olst geboren. Behalve
schilder zijn Kluvers en zijn vrouw ook drogist. Ze
runnen een winkeltje met drogisterijartikelen en
ook het agentschap van de PTT wordt er gevestigd.
Het paar heeft geen kinderen van zichzelf, maar
wel aangenomen kinderen. Dat zijn de uit Rotterdam gekomen zusters Beijers. Helena Gerardina
(Leni) van 1927 en Johanna Petronella (Hanny)
van 1928. Een derde zuster heeft onderdak bij
de familie Delweg L 91. Ook is er een Martinus
Pijpers (1932). De meisjes komen in 1930, Martin
in 1937. Lenie trouwt later met Chris Dijkstra
(kantoorhouder van de PTT). Zij gaan de huidige
bewoners, de familie Wesselink-Esselink, vooraf.

N 92...

Op 17 mei 1926 wordt in Barchem een afdeling
van het Groene Kruis opgericht. Het Koninklijk Be-

het bureau te krijgen. In 1935 wordt zuster Luth
de nieuwe wijkverpleegster, maar wegens ziekte
moet zij stoppen met haar werk. Haar opvolgster
is zuster S. Raue.
In 1950 wordt tot nieuwbouw besloten. In
dezelfde besluitvormende vergadering wordt
besloten zuster te Veldhuis als kraamverzorgster
te benoemen.
Van de 41 in Barchem geboren kinderen komen
er 37 op het zuigelingenbureau. In 1951 vindt de
opening van het nieuwe wijkgebouw plaats. Het

sluit ter goedkeuring volgt op 12 augustus 1926.
Het eerste bestuur bestaat uit de volgende
personen: Dr. A. L. van der Harst (voorzitter), C. C.
Reudink, H. Scholten, J. W. Tiessink, D. J. de Maag,
A. J. Harkink, Ds. M.C.van Wijhe en G.J.Wilterdink.
De eerste wijkverpleegster is zuster Kistenkas.
Vanaf het begin verloopt alles goed. Er komt
steeds meer belangstelling voor het gezondheidswerk. In de beginjaren probeert de afdeling
in Lochem leden van Barchem naar Lochem te
halen. Enkele jaren later schenkt voorzitter van
der Harst een perceel grond aan de Lochemseweg en laat daar een houten huis voor de

gebouw is gerealiseerd door Schot (metselwerk),
Platerink (timmerwerk), Niessink (schilderwerk) en
Thomasson (elektriciteit en sanitair). Een speciaal
woord van dank gaat uit naar zuster Raue voor
haar stimulerende werk.
De volgende wijkverpleegster is zuster Lovink.
Zij trouwt later met G. J. Bannink aan de Tobbert.
Mede daardoor stopt zij in 1977 met haar werk.
Haar opvolgster (tot 1993) is Ria Reijne. Vanaf
dat moment is de afdeling Groene Kruis Barchem
opgeheven en samengegaan met Lochem. Het
Groene Kruisgebouw is gekocht door Ria Reijne
en verbouwd tot woning. Zij woont er nog steeds

wijkzuster bouwen.
Na een jaar of wat gaan de gedachten uit naar
een nieuw wijkgebouw, maar de financiële middelen ontbreken. Met schenkingen en de collecte
t.b.v. het Bouwfonds (opbrengst 11533 gulden)
die dokter Mulder uit Laren adviseert te houden,
lukt het. Nét vóór de geldsanering.
Al in 1934 wordt een consultatiebureau voor
zuigelingen opgericht. Het kostte eerst veel
moeite om de moeders met hun zuigelingen op

met haar partner Rommie Hulsinga.

Groene Kruisgebouw
Lochemseweg 25

.
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0 1...

Hotel Barchem/Heidehof
Lochemseweg, gesloopt voor nieuwbouw
(Heidehof ) .

.

1866) getrouwd in 1905, hebben hier gewoond.
Zij vertrekken in 1931 naar Diepenveen.
Cornelia Constance Wilbrenninck (geb. 1898,
Borgerhout) was directrice van het ontwikkelingswerk der Woodbrookers in Holland. In 1933
is zij van ’s-Gravenhage gekomen en in 1934 naar
Rotterdam vertrokken.

0 2...

Meijer, postkantoor
Lochemseweg 2 (gesloopt, nu supermarkt)

.

Vroeger was het Pension Barchem. Eigenaar was
J. W. van Erven, hotelhouder. Eind jaren twintig
van de vorige eeuw is het verkocht aan de Woodbrookers.
In de oorlog vorderden de Duitsers het pand.
Na de oorlog was het een thuis voor meerdere
moeilijk opvoedbare jongeren.
Johan Willem van Erven (geb. 1877, Bergh), kantoorhouder PTT, en Christina Fredrika Bosch (geb.
Hier staan v.l.n.r.: de heren Koopman, Meijer, Bruil en
Jansen.

In 1963 werd
het hotel
afgebroken
om plaats te
maken voor de
nieuwbouw
aan de Heidehoflaan.

Vanaf 1923 staat hier ingeschreven Jan Meijer
(geb. 1878, Lochem). Afkomstig uit Lochem en
van beroep varkenshouder. Hij trouwt in 1912
met Edith Mary Lush (geb. 1888, Kimberley,
Zuid-Afrika). Hun zoon heet Rupert Gerrit (geb.
1917, Port Elisabeth, Zuid-Afrika). Meijer is postkantoorhouder én champignonkweker. Zoon
Rupert Gerrit vertrekt in 1932 naar Neuenhaus in
Duitsland. De andere zoon, Jan Karel (geb. 1923)
trouwt met Marietje Smallegoor.
Als kostgangers verbleven hier o.a. meester Gerrit
Hendrik ter Horst, Arend Jan Nijland, Gerrit
Heuvel, Gerrit Hendrik Roosen.

Op de plaats
van hotel
Barchem
staan nu het
kunstwerk de
‘Barchemse
beesten’.
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0 3...

Tolhuis
woning weduwe Koelink, Lochemseweg 3

.

Reint Oudenampsen (geb. 1822, Harfsen) en zijn
vrouw Willemina Spijker (geb. 1818, Lochem) zijn
de eerste bewoners hier. Hij staat als de eerste
tolgaarder vermeld. Ze hebben er gewoond van
1858 tot 1876 en vertrokken toen naar Lochem.
Ze hadden 3 kinderen.
Gerrit Jan Lenselink (geb. 1829, op Harmelink,
Zwiep) staat op dit adres vermeld als bestelbushouder. Hij kwam in 1862 van Lochem en vertrok
in 1863. Hij was kennelijk een kostganger.
Martinus Koelink (geb. 1830 op Broekmaat
in Groot Dochteren) is de volgende tolgaarder.
Hij is ongehuwd en brengt z’n zuster Hendrika
Koelink (geb. 1823) mee. In 1877 vertrekken broer
en zus alweer naar Rheden. Hun broer Hendrik
Jan Koelink (geb. 1827) van Groot Dochteren N
2 wordt de volgende tolgaarder. Hij is getrouwd
met Jenneke Oldenmenger (geb. 1843, Groot
Dochteren), weduwe van H. J. Meulenbrugge. Zij
heeft al een zoon en dochter en ze krijgen er nog
een dochter en zoon bij.

Toen deze zoon, Johan Koelink geboren werd
in 1881, was zijn vader pas overleden. Jenneken volgt hem op als tolgaaarster. In 1920 is de
tol opgeheven. In 1922 vertrekken ze naar een
nieuwgebouwde woning op het adres Zwiepseweg 3. Het huisnummer van het Tolhuis is naar
het nieuwe huis van Koelink aan de Zwiepseweg
gegaan.
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2.4. Zwiepseweg

0 2a...

Gemeentegebouw
Zwiepseweg 1

.

Gemeentegebouw/bijkantoor gemeente Laren.
Tot 1971, toen de samenvoeging van de vroegere
gemeenten Lochem en Laren G. plaats vond, was
het een bijkantoor van het gemeentehuis van Laren. De steen toont het Larense gemeentewapen
en de drie buurtschappen in het zuidelijke deel
van deze grote gemeente: Barchem, Zwiep en de
Boschheurne.
De gemeente had naast het gemeentehuis aan
de Ampsenseweg ook gemeentelokalen, bergschuren en dienstwoningen in Laren en Barchem.
Het in 1939 aan de Zwiepseweg opgerichte
gebouw is een mooi voorbeeld van een klein
overheidsgebouw in de traditionalistische bouwstijl van de Delftse School, die in het midden van
de vorige eeuw zo populair was.

De gevelsteen
van dit markante gebouw
herinnert aan

Kenmerkend zijn de traditionele bouwvorm, de
nadrukkelijk aanwezige pannendaken en het
ambachtelijke materiaalgebruik. Opvallend is ook
de detaillering: bakstenen gevels, houten roedenramen, luiken en gevelstenen. Het gebouw
is voor diverse zaken gebruikt, zoals trouwen,
stemmen, uitponding van noodslachtingen

de oorspronkelijke functie.

en als huisvesting voor diverse verenigingen.
Ook de BB (Bescherming Burgerbevolking, een
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organisatie die werd ingezet bij calamiteiten en
rampen) vond er onderdak. Op de zolder werden
in de Tweede Wereldoorlog de inbeslaggenomen
radio’s opgeslagen.

0 3...

Koelink
Zwiepseweg

.

Hier woonde eerst Gradus Wolfs jr. (geb. 1892)
met zijn vrouw Johannna Gerritdina Boerstoel
(geb. 1892, Gorssel) Hij heeft het huis rond 1932
laten bouwen. Hun kleindochter Hanneke
(Johanna Grada) komt in 1938 bij haar opa en
oma inwonen als haar moeder overlijdt en haar
vader in militaire dienst moet.
Zij trouwt met Gerrit Mensink uit Gelselaar, die
hier bij intrekt. Na uitbreiding van de woning
wonen dochter Willy en haar man Gerrit Nijhuis
er ook.

L 94...

Veldpape
Zwiepseweg 9

.

In 1922 vertrok de familie Koelink van de tol
aan de Lochemseweg naar een nieuwgebouwde
woning op Zwiepseweg 3, (zij namen dus het O.
nummer mee). Zoon Johan Koelink was timmerman en beheerder van het gemeentegebouw en
in 1917 gehuwd met Gerritdina Lubertha Bosma
geboren in 1893 in Meppel. Er werd een dochter
geboren in 1918 genaamd Jenneken. Zij trouwde
met Gerrit Haneveld uit de Wildenborch. Tot
1997 woonde zoon Johan Haneveld hier met
zijn gezin, nu wonen ze op het Eekvenne. De
huidige bewoners is de familie A. Haijtink.

L 95...

Wolfs
Zwiepseweg 7

Rechts op de
foto het huis
van Veldpape.
De Veldpape is direct na de bouw van Zwiepseweg 7 gebouwd. Ook door Wolfs, met dezelfde
tekening. Gerrit Veldpape (geb. 1890, Deventer),
molenaar van beroep en in 1919 gehuwd met
Gerritjen Boerstoel (geb. 1897, Gorssel) gingen
hier wonen. Voorheen hadden ze ingewoond bij
de familie Wolfs op O 3. Zij was een schoonzuster
van Gradus Wolfs. Ze hadden geen kinderen. Als
kostganger woonde hier Ate Wieberdink (geb.
1866, Opsterland).
Nu woont de familie W. Keppels er.

.

O 5...

Schuur Wolfs
Zwiepseweg 10

.

De schuur was eigendom van Gradus Wolfs.
Het gebouw is in 1972 gesloopt. In 1973 heeft D.
Rossel hier een woning gebouwd. In 1979 is het
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gebouwd) waar Gradus Wolfs heeft gewoond, is
vermoedelijk rond 1920 gebouwd.
Toen hun dochter Hermina in 1933 met Anton
Bannink trouwde, bouwde Gradus Wolfs een huis
aan de andere kant van de weg en ging daar
wonen.
In 1982 is het grondig verbouwd en kwam H.
J. Hoentjen (Roordink) er met z’n vrouw wonen. Na hun overlijden betrok hun neef Gerben
Hoentjen in 2003 met zijn gezin de woning.
huis verkocht aan de familie D. Mogezomp uit
Lochem. In 2004 is het gesloopt en is er een nieuwe woning gebouwd. Hun dochter en schoonzoon, de familie J. Esselink (Tobbert), kwamen er
wonen.

O 4...
(Gesloopt nieuwbouw)
Zwiepseweg 12 .

In 1919 komen hier te wonen: Gradus Wolfs jr.
(geb. 1892) met zijn vrouw Johannna Gerritdina
Boerstoel (geb. 1892, Gorssel). Als zij in 1933 vertrekken naar Zwiep L 95, komt hun schoonzoon
Anton Bannink (geb. 1910) van Lochem. Hij
was gehuwd met Hermina Wolfs (geb. 1913). Ze
hadden één dochter, Johanna Grada (geb. 1934).
Na het overlijden van Hermina hertrouwde Anton
met mevr. Liefhebber uit Heemstede. Grootmoeder Hermina Schuurman (geb. 1851, Borculo)
kwam bij hen inwonen.
Zij was weduwe van Gradus Wolfs sr.. Anton was
bakker en bezorger bij bakkerij Jansen.
Het voormalige ‘witte huis’ (met witte stenen
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2.5. Borculoseweg

O 6...

Bodehuis
Borculoseweg 1

.

Op 1 mei 1863 komt als ‘bestelhuis’ houder
Garrit Jan Lenselink (geb. 1829, op Harmelink in
Zwiep). Hij had vanaf 2 juli 1862 tijdelijk bij Reint
Oudenampsen op het tolhuis ingewoond. Op de
dag dat hij hier komt, trouwt hij met Jenneken
Leerink (geb. 1825, Borculo).
Zij overlijdt in 1871 en Garrit Jan vertrekt een jaar
later naar de buurman, smid Jan Willem Delweg.
De volgende bewoner is Gradus Wolfs (geb.
1844, Eibergen), metselaar. Hij trouwt in 1873 met
Gezina Valkeman (geb. 1851 op Burink in Langen).
Zij overlijdt in 1874 en Gradus hertrouwt in 1875
met Christina Arentsen (geb. 1858, Wisch). Zij
overlijdt in 1878 en hij hertrouwt nu met Harmina
Schuurman (geb. 1851, Borculo). Samen krijgen
zij vijf dochters en één zoon. In 1914 overlijdt
Gradus. Zijn zoon, ook Gradus Wolfs (geb. 1892),
trouwt met Johanna Gerritdina Boerstoel (geb.
1892, Harfsen) en volgt hem op als metselaar. Zijn
moeder vertrekt in 1917 naar haar dochter op

Vanuit Ruurlo komt hier metselaar Garrit Jan
Ribbers (geb. 1891, Ruurlo) met zijn vrouw Mina
Mekkink (geb. 1895, Ruurlo). Hij vertrekt na haar
overlijden in 1929 naar O 21. Van Goorman in
Barchem komen dan hier wonen Reint Slagman
(geb. 1876 op Schuurman in Zwiep) en z’n vrouw
Harmina Bosman (geb. 1869, Koningshof in
Barchem). In 1948 overlijdt Harmina en toen
kwam, eveneens van Goorman, Gerrit Jan
Bosman en Aleida Arendsen bij Reint wonen.
In 1975, toen ze allen waren overleden, is het
huis verkocht aan de familie Heusinkveld uit
Lochem. Het wordt nu bewoond door hun zoon
Herman Heusinkveld en zijn vrouw Methilde.

Timmerije in Zwiep. In 1919 verhuizen Gradus en
z’n vrouw naar O 27.
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O 7...

smidshuis
Borculoseweg 3

.

nog met hun dochter Bertha Hendrika Greutink
geb.1921. Zoon Johan was in Afrika woonachtig.
Smederij en winkel worden verkocht aan Arie
Roessink uit Geesteren. Hij zette de smederij
voort tot 1 april 1985. Hij was gehuwd met
Gerritje Kornegoor. Roessink deed de zaak over
aan Johan Roekevisch (van Schouten Ford-trekkers).
Zo kwam er een einde aan de smidswerkzaamheden. Johan Roekevisch heeft het bedrijf

Als eerste bewoner komt hier van O 48 Jan
Willem Delweg (geb. 1835, Brummen), smid
en weduwnaar van Janna Hofstee. Hij komt hier
samen met z’n vader Arend Delweg (geb. 1801,
Brummen), weduwnaar van Engelina Wennink,
en zijn dochter Engelina Johanna Delweg (geb.
1864). Vader Arend overlijdt in 1880 en Jan Willem
in 1908. Zijn dochter Engelina Johanna trouwt in
1899 met smidsknecht Hendrik Willem Nieuwenhuis (geb. 1872, Zelhem). Zij vertrekken in
1912 naar Zwiep: L 91 Dorpszicht. Vanuit Laren
komt als smid Jan Hendrik Greutink (geb. 1847
op Grauwert in Groot Dochteren) en in 1878 te
Vorden getrouwd met Hendrika Haverkamp (geb.
1847, Vorden). Zoon Gerrit Greutink (geb. 1888)
wordt zijn opvolger.
Hij trouwt in 1917 met Gerritdina Johanna van
Dijk (geb. 1894, Laren). In 1938 wonen zij er

doorverkocht aan Herman Koeleman, gehuwd
met Anneke Voortman. Zij verkopen er fietsen,
witgoed en huishoudelijke apparatuur, scootmobielen, tuin- en landbouwartikelen, verf- en

verfartikelen en gereedschappen. Hun zoon,
Jarno Koeleman, gehuwd met Wilma Oplaat, zet
nu het bedrijf voort.
Bertha Hendrika Greutink (geb. 1921) trouwde
met Wim Wildschut. Zij bouwden er een woning naast, waar Wildschut - voorheen automonteur in de Ford-garage in Lochem - een eigen
zaak begon, mét een benzinepompstation.
Later nam de familie Wonnink het bedrijf en
de woning over. Recentelijk zijn de opstallen
gesloopt om plaats te maken voor appartementencomplex ’t Soerink.

L 91...

Dorpszicht
Soerinkweg 5

.

Arie Roessink
met een
vélocipède.
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In het verleden was dit de woning van
Smids-Hendrik, Hendrik Willem Nieuwenhuis
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(geb. 1872, Zelhem), landbouwer. Hij trouwt
in 1899 met smidsdochter Engelina Johanna

Meuleman (geb. 1884). Toen kwam de familie
J.M.H. Kelling. Dan volgt de familie van Riel en

Delweg (geb. 1864). Meerdere pleegkinderen en
kostgangers hebben hier gewoond.. Van 1945 tot
1977 woonden hier: Evert Jan Smeitink (geb.
Doetinchem) en Dina Bloemendal (geb. Zelhem)
met de kinderen Willemien (geb. 1935) en Johan
(geb. 1940). (Evert) Jan werkte, voor hij molenaar
werd bij de landbouwcoöperatie, als knecht bij
Scholten (Soerink).
Ze hadden zelf een klein gemengd bedrijf.
Hun zoon Johan Smeitink heeft dat uitgebouwd
tot een melkveebedrijf dat vanaf 1977 is gevestigd op het adres Dollehoedsdijk 8.
Dan komt de familie van der Pol die er vijf jaar

sinds 2013 is het pand in handen van de huidige
bewoners, de familie De Haas-ten Barke.

heeft gewoond. In 1983 is het verkocht aan de
familie Braakhekke. De huidige bewoners zijn
de familie Klein Nulent.

Tegenover
hotel Meilink
was de tuin van
het hotel. Hier
waren zitjes en
ook een hertenkamp.

O 11b...

Anne (omgedoopt tot Sanne)
Borculoseweg 12 .

Johan Smeitink

O 11a...

Dennenrode
Borculoseweg 11

.

Ook 1932 gebouwd door de fam. Meilink en als
eerste bewoond door Johanna Hendrika
Meilink (geb. 1888). In 1976 komt de familie
Hopman, daarna de familie van der Kraats. De
huidige bewoners zijn de familie Hofman.

In 1932 gebouwd door het echtpaar Hendrik
Jan Meilink (geb. 1884) en Johanna Hermanna
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Villapark

Het villapark is ontstaan begin 1920. Volgens het
bevolkingsregister is de eerste bewoner, in 1929,
Anthonius Josephus Hiacinthus Jansen. Hij
woonde op Dennenlaan 6. Verder worden Dennenlaan 2 en 4 genoemd.

Hiernaast de
pastrorie van
de Gereformeerde kerk te
Barchem. Zie
ook O 45.

62

Boek Barchem

L 90a...

Thomasson loodgieter
Borculoseweg 15

.

Johan Gerrit Thomasson (geb. 1910, Lochem).
Loodgieter, gekomen en gehuwd in 1936 met
Tonia Pardijs (geb. 1911, Vorden). Nu woont er de
familie Nijkamp.

L 90...

Landbouwcoöperatie
pakhuis: Borculoseweg 17,........................
winkel: Borculoseweg 19
gesloopt, nieuwbouw Scholtenhof .. .
Coöp Landbouwers Aankoopvereniging
Barchem en Omstreken.
In 1902 is de Coöperatieve Landbouwvereniging voor Roomboterbereiding en Aankoop van
Landbouwartikelen de Boschheurne opgericht.
Gevestigd op M 10, het huidige Jachtshut, Borculoseweg 34. Albert Jan Harkink en Hendrik
Antonie Takkenkamp waren respectievelijk
voorzitter en secretaris.
De afdeling Landbouwartikelen was een bestelvereniging. De heer A.J. Hillebrants uit Zwiep
was met de dagelijkse leiding belast.
In 1916 is de Landbouwcoöperatie verhuisd nr.
L 90. Daarvoor weg een loods gebouwd in
Barchem, waar-voor een stukje grond werd gekocht van de familie Meilink. In 1922 was de heer
Kok voorzitter en tevens zaakvoerder.
Hendrik. Scholten werd daarna voorzitter. In 1923

Uit: de Graafschapbode 5-7-1929
AANBESTEDING
Namens het Bestuur der Coöp. Landbouwers
Aankoopvereeniging ‘Barchem en Omstreken’ te
Barchem zal worden aanbesteed op Maandag 15
Juli, des v.m. 11 uur, in Hotel MEILINK te
Barchem: Het uitbreiden van het Graanpakhuis
met Maalderij te Barchem. Bestek en teekening
vanaf Maandag 8 Juli tegen betaling van ƒ 5.(restitutie ƒ 2.50) verkrijgbaar Maandags, Woensdags en Vrijdags ten kantore der Vereeniging te
Barchem, en ten kantore van den Architect te
Velp.

werd de heer Herman. Klein Brink benoemd tot
directeur. Vervolgens is er ook een maalderij gebouwd en is er een tramwissel aangelegd t.b.v. de
aanvoer van o.a. grondstoffen voor de malerij.

Aanwijzing op Donderdag 11 Juli, om 3 uur. J. G.
A. HEINEMAN, Arch. B. N. A.
In 1929 is een gedeelte verbouwd tot winkel voor
kruidenierswaren. In 1945 is de eerste vrachtwagen gekocht, want de tram werd opgeheven. In
1956 is een nieuwe winkel gebouwd, die later
verplaatst is naar het centrum aan de vijfsprong.

Het bestuur van de landbouwcoöperatie:
achterste rij v.l.n.r.: A.J. Dinkelman, H.J. Broekgaarden, W. Klomp, G. Nijhof, G.J. Schutte, R. Kamperman,
J. Klein Egelink.
Voorste rij vlnr: B.J. Nijland, R. Tiessink, H. Klein Brink,
H. Scholten, H.J. Haytink, W.R. Prinsen.
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De kruidenierswinkel uit 1956.

Henk Koopman aan het zakken vullen.

Het personeel van de
landbouw vlnr:
Bertha Wildschut-Greutink,
Albert Zomer,
Hendrik Jan
Klein Leunk,
Herman Klein
Brink, Gerrit
Veldpape, Jan
Arend Rouwhof.

Bij de coöperatie is toen ook een vriesboxcentrale
gebouwd met 44 boxen. De leden konden die
huren.
Bij het 50-jarig bestaan in 1956 werd uitvoerig
stilgestaan bij de afgelopen jaren. Was de omzet
in 1923 93000 gulden met 79 leden, in 1966 was
de omzet 1.263.000 gulden met 206 leden.
De ontwikkelingen in de landbouw gingen heel
snel, zodat er een samenwerking op gang kwam
met de omliggende coöperaties. In 1970 vond de
juridische fusie plaats. De nieuwe naam werd VLC
de Achterhoek, waar vijf coöperaties bij betrokken waren.
De heer H. Nuesink, directeur van Barchem,
kreeg een functie bij de nieuwe coöperatie. Begin
jaren zeventig worden de activiteiten verplaatst
naar Lochem en komt hier de nieuwbouw ‘Scholtenhof’ met vijf woningen.
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Personeel van de landbouw vlnr: Bertha WildschutGreutink, Gerrit Veldpape, Albert Zomer, Jan Arend
Rouwhof, Hendrik Jan Klein Leunk, Herman Klein
Brink.

L 89...

Tramzicht

Borculoseweg 23 .

pleegzoon van Egbert Willem, maar hij was niet
de enige. Meerdere pleegkinderen hebben hier
onderdak gevonden, waaronder de broers Wim
en Martinus Wildschut uit Gouda. Ook familie
Ruesink heeft hier gewoond. Vanaf 1986 bewonen Jan en Hermien Fokkink het huis.

M 56c...
Borculoseweg 16
In 1908 kwam hier van Dinsdag Roelof Klein
Brink (geb. 1870, Ruurlo), landbouwer en in 1900
gehuwd met Arendina Hoefman (geb. 1867,
Borculo). Hun zoon Herman Klein Brink (geb.
1901), landbouwer, is vanaf 1923 zaakvoerder van
de opgerichte Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Barchem en Omstreken te Barchem
(opgericht in 1916). Hij trouwde in 1926 met
Everdina Boerstoel (geb. 1900). Verder woonden
er Bertus en Hanna Arfman en Jan Willem en
Riek Morgenstern. Nu wonen er Wibo en Erna
Hoftijzer.

Nadat Marinus Dieperink deze woning gebouwd heeft, hebben zijn vrouw en hij hier
gewoond.
Daarna heeft hier de familie WeustmanVisschers gewoond. Nu wonen hier de familie
Michels-Vellekoop.

M 56a...

Dieperink

Borculoseweg 18 .

O 12...

Hotel Meilink/
Station Barchem
Borculoseweg 4

.

Hier kwam Egbert Willem Egbert Willem Dieperink (geb. 1881, Borculo) timmerman en in
1903 gehuwd met Maria Jansen (geb. 1879) en
bouwde hier deze woning..
Zoon Marinus Gerhardus Dieperink (geb. 1918)
was timmerman en hij bouwde er een woning
naast. (Zie foto M 56c) Hij trouwde in 1936 met

In 1877 komt van Borculo Hendrik Jan Meilink
(geb. 1842, Borculo) met z’n nichtje Dina Johanna
Meilink als winkelier in Barchem. Op 4 mei 1883
trouwt hij met Anna Hendrika Maria Boswinkel,

Hendrika Theodora Mack (geb. 1912).
Willem van den Bosch (geb. 1921) was een

geboren in Goor. In het jaar erop wordt hun zoon
Hendrik Jan Meilink geboren. Dochter Johanna

Boek Barchem

65

Op het hotel komen Cornelis Zwaan (geb. 1879,
Abbekerk) en zijn twintig jaar jongere vrouw
Antje Rinses (dependance).
Op 7 oktober 1933 vertrekt Zwaan naar de Willem
Arnts Hoeve in den Dolder. Antje Rinses blijft nog
tot 19 maart 1935 en vertrekt dan naar Schagen
in Noord-Holland. Het echtpaar Johan Herman
Theodoor Semmelink (geb. 1906, Gendringen)
en Johanna Dondertman (geb. 1908, Laren)
neemt de zaak over. Hij komt van boerderij ten
Arve aan de Groenloseweg in Ruurlo. Zij huwMet de komst
van de tram
veranderde het
café Meilink
niet alleen
in Station
Barchem, maar
begon het ook
met het verhuren van (hotel)
kamers.

Het was
overigens niet
voor het eerst
dat Woningbeheer
Lochem
bezig was met
plannen voor
ouderenhuisvesting in het
hotel.
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Hendrika volgt vier jaar later, in 1888.
In 1878 wordt een begin gemaakt met de bouw
van de winkel. Of er in de eerste jaren alleen maar
koffie en limonade is geschonken, is nog maar de
vraag. Zeker is dat in 1880 een vergunning voor
de verkoop van sterke drank is verkregen. Zo ontstond een café met een kleine kruidenierswinkel.
De zaken gaan goed, want er worden een dienstbode en een winkelbediende in dienst genomen.
Met de komst van de tramlijn, in 1885, kwamen er
reizigers die moesten overnachten. Zo ont-stond
de behoefte aan een hotel.

den in 1935. Johanna was van 15 mei 1926 tot
8 december 1932 al dienstbode geweest bij de
familie Meilink.
Hun in 1936 geboren zoon, ook Johan Herman
Theodoor Semmelink, wordt de opvolger. Hij
trouwt met Rieki Norde van de Sleehorst uit
het Ruurlosebroek. Ze krijgen twee zonen. Jan
overlijdt op jonge leeftijd, zodat Rieki tot 1994 het
hotel alleen voortzet. Dan verschijnt het echtpaar
Carla en Dick Feer uit Denekamp. Zij kopen het

Met de komst van de tram veranderde het café
Meilink niet alleen in Station Barchem, maar begon het ook met het verhuren van (hotel)kamers.
In het bevolkingsregister van 1894 staat als beroep van Hendrik Jan Meilink: hotelhouder.
De tramlijn Deventer–Borculo wordt geëxploiteerd door GOSM, de Gelders–Overijsselse
Stoomtram Maatschappij.
In het verdere verloop van het bevolkingsregister staat dat Hendrik Jan Meilink jr. op 23 mei
1894 naar Lochem vertrekt en op 9 mei 1895
terugkeert. Hij wordt ook hotelhouder genoemd.
In 1910 vertrekt Hendrik Jan Meilink sr. met z’n
vrouw en dochter naar O 8a, de dependance,
Ruurloseweg 5. In 1914 overlijdt Hendrik Jan Meilink sr. Zijn vrouw Anna Hendrika Maria Boswinkel
sterft in 1931. Hendrik Jan Meilink jr. trouwt
in 1910 met Hermanna Johanna Meuleman uit
Gorssel. In 1932 vertrekken ze naar O 11a, later

hotel. De familie Semmelink had het hotel verkocht aan het echtpaar Feer om daarmee de horecabestemming veilig te stellen. Dat bleek uitstel
van executie te zijn geweest, want het echtpaar
Feer verkocht de zaak alsnog aan Woningbeheer
Lochem. Niet zolang daarna, in 2000, is het hotel
gesloopt, op de voorgevel na.
Het was overigens niet voor het eerst dat
Woningbeheer Lochem bezig was met plannen
voor ouderenhuisvesting in het hotel. Al in 1994
stond Woningbeheer op het punt het hotel ge-

Borculoseweg 11. Hij wordt daar haltechef bij de
GOSM.

schikt te maken voor ouderenhuisvesting.
Woningbeheer onderhandelde destijds niet
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rechtstreeks met de eigenaar, maar via het Borculose bouwbedrijf Morssinkhof. Dat verwierf het
hotelgebouw uiteindelijk niet. Daarmee waren
ook de plannen van Woningbeheer van de baan.
Op dinsdagmiddag 20 mei 2003 opent mevrouw
Derlagen-Tump, de oudste bewoonster, het
tot appartementencomplex Station Barchem
verbouwde hotel Meilink. Ze verricht de officiële
opening samen met de toenmalige wethouder
Pompe door het onthullen van foto’s van het
oude en het nieuwe complex.
Station Barchem biedt woonruimte aan in totaal
zestien huishoudens. Hiermee is een belangrijke
bijdrage geleverd aan de vraag van ouderen en
gehandicapten naar woonruimte waarin ze zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
In Barchem natuurlijk.
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2.6. Uitbreiding van Barchem na de oorlog
Wegens de toenemende vraag naar woningen zijn er een aantal nieuwbouwprojecten in Barchem
opgestart. Met als eerste de mr. A.C. Van Damstraat in 1948. Deze straat draagt de naam van een van de
Barchemse verzetsstrijders. Hij is in de laatste dagen van de oorlog gefusilleerd.

Rondom het voormalige pension Barchem, beter
bekend als ‘Heidehof’, werd in 1958 het uitbreidingsplan Heidehof gerealiseerd. Aansluitend in
1960 de Bergweg. (In de volksmond werd dit het

Hervormde kerk en toegangsweg tot de Gereformeerde kerk). Na de verplaatsing van de basisschool naar de Beukenlaan werd de rechterkant
van de Schoolstraat bebouwd.

zusterwegje genoemd)
Vier jaar later werd het ‘Heidehof-complex’ uitgebreid met de Heidehoflaan. In 1970 kreeg de
buurt zijn definitieve vorm met de bouw van de
Omloop.
In datzelfde jaar kwam de nieuwbouw aan de
Ruurloseweg op gang. De ‘Wiedemhof’ (de
pastorietuin) van de pastorie kreeg een nieuwe
bestemming met de nieuwbouw aan de Schoolstraat en de straten de Wiedemhof, Larikslaan
(een rondweggetje dat de Ruurloseweg verbond
met de Beukenlaan) en Kerklaan (grond van de

Op het ‘moeras’ werd achter de Larikslaan in 1976
de volgende nieuwbouwwijk gerealiseerd. Het
was een echt ‘venne’ dus moest er veelvuldig geheid worden. Het was mede de plaats waar door
zagerij Postel/Bannink zaagafval (veelal eiken, eek)
gestort werd. Dit werd in twee fases bebouwd,
Eekvenne 1 en Eekvenne 2.
De laatste nieuwbouw stamt uit 2014. Dit project
wordt Zuydzicht (de zuidelijkste bebouwing
van Barchem) genoemd en is nog niet voltooid
vanwege hoge grondkosten en de nu achter ons
liggende crisis.

Luchtfoto met
rechtsboven
de Van
Damstraat.
Foto rechts:
Nieuwbouw de
Eekvenne.
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Links de pomp
die zorgde
voor de watervoorziening
van de tram.
Met op de
achtergrond
de tol aan de
Ruurloseweg.

Gezicht vanaf
de Zwiepsweg.
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Schoolfoto 1910 V.l.n.r. bovenste rij: 1 Dina Pasman,
2 Hanna Pasman, 3 Mina Schutte, 4 Anneke Harkink,
5 Mini Pasman, 6 Reintje Harkink, 7 Gerritje Wittenbarg, 8 Hanna Wittenbarg, 9 Reintje ter Haar.
2e rij: 1 Meester Pasman, 2 Albert Roekevisch, 3
Herman Harkink, 4 Derk Bel, 5 Albert Jan Pasman, 6
Jan Kabes, 7 Gerrit Roekevisch, 8 Willem Lenselink,
9 Gerrit Jan Wittenberg, 10 Lambert Harkink, 11
Herman Leussink, 12 Hendrik Jan Vruggink, 13 Juf.
Meuleman.
3e rij: 1 Roekevisch, 2 Janna Leussink, 3 Janneke
Garritsen, 4 Grada Kabes, 5 Willemina ter Haar, 6
Gerritje Kl. Kranenbarg, 7 Gerritje Vruggink, 8 Dina
Bel, 9 Gerda Bel.
4e rij: 1 Gerrit Hoentje, 2 G. Harkink, 3 Willie Pasman,
4 Hendrika Esselink, 5 Alberdina Roekevisch, 6 Willemientja Harkink, 7 Bertha Huurneman, 8 Huurneman, 9 W.J. Harkink.
Liggend: 1 Gerrit Lenselink, 2 B.H. ter Haar, 3 J. Roekevisch.
Het eerste ‘meistershuus’ in de kern Barchem.

70

Boek Barchem

Hieronder zwembad het Kuupke 1968 In ‘t water v.l.n.r.: Jan Regelink,
Wout Imenkamp, Johan ten Bokkel, Wim Dinkelman, Rinie ter Haar,
Wim Smies en Jan Boeijink Zittend op de rand: Wim Roekevisch, Adri
Bolt, Henk Weustman en Jngrid Japik
Achter de stang: Gerrie Ligtenbarg, Marines Mulderije, Jannie Roessink,
Joke Wildschut, Bernarda ten Bokkel en Hennie Zweverink
Twee meisjes daar achter: Ria Boerstoel en Willie Dinkelman
Boven: Johan Kremer, Bart Oonk, Henk Schot, Henk Zomer, Henny
Neerlaar en Dinant Dinkelman
De leerkrtachten van de lagere school rond 1938.
Met v.l.n.r.: meester Rozen, meester Wilterdink,
juffrouw Taay en meester ter Horst.

Kleuterschool ‘de Duiventil’ aan de Van Damstraat.
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Derk (Dirk) Rossel in actie als schoorsteenveger.

Koetsier G.J.
Schutte op
pad met
Johan
Semmelink en
zijn gasten.
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Het koortje en blokfluitgroep van organist de Koning.

Hier de oudste ( Dieperink) inwoner van
Barchem en de jongste leerling van de basisschool (Marco van Noort) op weg naar
de opening van het Onderschoer in 1972.
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