
Keurhorsterkerk	  
De	  Keurhorster	  kerk	  is	  één	  van	  de	  eerste	  afgescheiden	  kerken	  (1837).	  De	  huidige	  kerk	  is	  in	  1887	  in	  
gebruik	  genomen.	  Opa	  ging	  hier	  met	  zijn	  ouders,	  broers	  en	  zusters	  ter	  kerke.	  Waarschijnlijk	  ook	  zijn	  
eerste	  vrouw	  Johanna	  Lacroix.	  Ds.	  Harm	  te	  Velde	  heeft	  een	  grote	  rol	  gespeeld	  in	  hun	  vertrek	  naar	  
Vroomshoop.	  Zelf	  heeft	  opa	  daar	  het	  volgende	  over	  vermeldt	  bij	  zijn	  afscheid	  van	  de	  Gereformeerde	  
school	  in	  Vroomshoop:	  

	  
(Ds.	  te	  Velde,	  mijn	  catechiseermeester	  te	  Varsseveld,	  is	  het	  middel	  in	  Gods	  hand	  geweest	  dat	  wij	  in	  
Vroomshoop	  werden	  benoemd)	  
	  
den	  Tol	  
Dit	  is	  een	  voormalig	  tolgaarders	  huis.	  De	  oudste	  zus	  Berendina	  (1868)	  van	  opa	  heeft	  hier	  gewoond	  en	  
gewerkt	  met	  haar	  man	  Bernard	  Kraaijenbrink.	  Bernard	  stierf	  in	  1904.	  Overgrootvader	  Evert	  Jan	  is	  na	  
het	  overlijden	  van	  zijn	  vrouw	  Johanna	  Groot	  Nibbelink	  in	  1905	  bij	  Berendina	  op	  den	  Tol	  komen	  
wonen.	  
Zoon	  Evert	  Jan	  Kraaijenbrink	  (Jan	  van	  den	  Tol)	  heeft	  het	  bedrijf	  voortgezet.	  In	  1949	  is	  hij	  met	  7	  
kinderen	  geëmigreerd	  naar	  Canada.	  
In	  maart	  1945	  heeft	  de	  lokale	  verzetsgroep	  op	  onhandige	  wijze	  4	  Duitse	  militairen	  omgebracht.	  Als	  
vergelding	  zijn	  46	  mannen	  gefusilleerd	  op	  de	  akker	  achter	  den	  Tol.	  Elk	  jaar	  is	  er	  op	  2	  maart	  een	  
herdenking.	  
	  
CNS	  de	  Heurne	  
Op	  deze	  school	  (ook	  wel	  bekend	  als	  Geldermans	  school)	  zat	  opa	  als	  leerling,	  was	  hij	  kwekeling	  en	  
heeft	  hij	  -‐	  samen	  met	  Johanna	  Lacroix	  -‐	  als	  onderwijzer	  gewerkt.	  Door	  oprichting	  van	  Christelijke	  
scholen	  in	  de	  buurt	  liep	  het	  aantal	  leerlingen	  terug	  en	  moest	  opa	  solliciteren.	  
Pieter	  Geldermans	  was	  getuige	  bij	  het	  huwelijk	  van	  opa	  en	  Johanna	  Lacroix.	  
Van	  de	  school	  is	  weinig	  meer	  over:	  alleen	  het	  meestershuis	  en	  dat	  is	  volledig	  verbouwd.	  
	  
De	  Brokke	  
Dit	  boerderijtje	  is	  tenminste	  drie	  generaties	  in	  bezit	  geweest	  van	  onze	  voorouders:	  

	  
Opa	  is	  er	  geboren	  en	  getogen.	  Het	  huis	  in	  verbouwd	  en	  in	  tweeën	  gedeeld.	  (Huisnummer	  10a	  is	  te	  
koop)	  
	  
‘t	  Holderslag	  
Overgrootvader	  Evert	  Jan	  was	  hier	  werkzaam	  als	  knecht.	  Johanna	  Groot	  Nibbelink,	  de	  moeder	  van	  
opa,	  was	  de	  dochter	  van	  de	  boer	  Berend	  Groot	  Nibbelink.	  Berend	  was	  tevens	  één	  van	  de	  mede	  
oprichters	  van	  de	  Keurhorsterkerk.	  
	  
Beekzicht	  
Gebouwd	  rond	  1930	  door	  Herman	  Lammers,	  echtgenoot	  van	  de	  oudere	  zus	  Hendrika	  (1876)	  van	  opa.	  
Daarvoor	  woonden	  ze	  op	  de	  Kraaijenbrink.	  Frederika	  Lammers,	  dochter	  uit	  het	  eerste	  huwelijk	  van	  
Herman	  Lammers	  was	  getrouwd	  met	  Evert	  Jan	  Kraaijenbrink.	  


