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HVS index onderwerpen alle 'Zwerfstenen' t/m 2022 

1992/1 

• Koninginnedag 1992  

• 1992 oprichting Historische Vereniging Steenderen (HVS) 

• Hooibergen, Aalbert van d’n Mölder  

• Havezathen in Baak  

• Boerderij- en grondnamen  

• Den IJzendoorn  

1993/1 

• Terugblik 1992  

• Landgoed de Holtslag  

• Wisselink de Smid  

• Dakpannen en vogels  

• Kadastrale Atlas Ao 1832 van Steenderen  

• Wisselink’s aan de Dorpsstraat  

• Leilinden te Baak  

• Hoven en Havezathen, Jan Koekkoek  

1993/2 

• Behoud van de R.K. Kerk te Baak  

• Veldnamenonderzoek  

• Monumentenbehoud  

• Muurankers  

• Bronkhorster Schutterij  

• Steenderen 1000 jaar in 1996  

• Hoven en Havezathen (slot)  

• De Emmer Aalbert van d’n Mölder  

• Uit het leven van de gemeente Steenderen  

• Kadastrale atlas van de gemeente Steenderen Ao 1832  

1994/1 

• Schouw "den IJzendoorn", Aalderink van de Covik  

• 75 jaar IJsclub"De Molenkolk"  

• Huize Landlust en de familie Planten  

• De grote Emmer en haar bewoners  

• Kijk eens naar het raam N.H.Kerk te Steenderen  

• Hulp bij de Molen 
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1994/2 

• Bronkhorst Speciaal  

• Canadese spionagefoto 1945  

• Hoogwater Bronkhorst 1921  

• Bronkhorst vanuit de lucht 1920 of 1921  

• Twee PK voor de ploeg 1925  

• 1944-1994 loopgraven  

• 7 mei 1994 Historische fietstocht  

• De Loterijclub had succes 1926 

• Uit het "Mamory Boek" van Egbert Wijers Jzn  

• Wat mijn grootvader vertelde (Henne Scholten) 

• Laatste stadspoort van Bronkhorst ? 1923  

• School wordt weer kapel 1962  

1995/1 

• Geslacht van Steenderen  

• Aanzet jubileumboek Steenderen 'Over de drempel van 1996' 

• Steenderen rond 1920 – luchtfoto 

• Bronkhorst door de tweede wereldoorlog  

• Bange jaren van Cornelis van Viegen  

• Lijst slachtoffers 1940-1945  

• Mayday, Mayday, Mayday  

• Spionagevlucht  

1996/1 

• Behoud cultureel erfgoed  

• De havezathe "Holthuijzen"  

• Klassieke hanekraai wedstrijden  

• Wessel Wisselink’s opschrijfboek  

• Een bescheiden boer is niet meer  

• Ouderwets broed in een hooiberg 

• Korte berichten  

• Arend paardeboer met hart en ziel  

  



 
 

3 / 21 
 

1997/1 

• De Marke van Rha  

• Merklappen  

• Huis "ter Weerde"  

• Snoei van verwaarloosde hoogstammen  

• Krantenberichten in 1800  

• Terugblik jubileumboek  

• Zeer oude verrassing  

• Korte berichten  

1998/1 

• De graven van Bronkhorst als strandvonders  

• Het boerenerf van vroeger  

• Stichting werkgroep Boerenerven  

• De Marke van Rha  

1998/2 

• "het Hooge Meerbrink" en zijn bewoners  

• Molen "de Hoop" te Rha  

• "Grolplaats" te Toldijk  

• De Marke van Rha (slot) 

1998/3 

• De "Commandeurstede"  

• Het Groenewoud  

• Leilinden veroveren de gemeente 

1998/4 

• Het Groenwoud gered (vervolg)  

• Restauratie "de Hoop" is van start gegaan  

• Stookplaatsen in en nabij Steenderen  

• Intermezzo, Wil Gijsman  

• Bezoek aan Historisch Zutphen  

• Cursus bouwstijlen  

• Leden HVS trekken erop uit  

• Hoog Meerbrink voor 1823  
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1999/1 

• Stookplaatsen in en nabij Steenderen (slot)  

• Hoe was een tegelbakkerij vroeger georganiseerd  

• Videoband Achterhoek 1921-1940  

• Pastoor Ariëns in Steenderen  

• Een unieke erfenis van Hendrik Jansen  

• De organist  

• Excursie naar Twickel  

1999/2 

• Steenderen kijkt op het verleden en in de toekomst  

• Tramlijn Zutphen-Emmerik  

• De stoomtram  

• Het wonder  

• Een unieke erfenis ’t Hoopes Paedjen  

• Hoe laat is het?  

1999/3 

• Roggeoogst in Bronkhorst  

• Millennium 2000 tot 3000 jaar na Christus  

• De Schutterij  

• Kasteel Twickel  

• Over J.F. Oltmans  

• Er was eens  

• "Een bolwerk van adel"  

• De correspondent  

1999/4 

• Millenniumnummer  

• Hoog water in Steenderen  

• Vroeger had je een schip om je kost te verdienen  

• Hoe laat is het in de Achterhoek  

• De slacht  

• 100 jaar Steenderen in vogelvlucht 1900-2000  

• Korte berichten  

2000/1 

• Foto archief  

• In memoriam Henne Scholten  

• Henne Scholten's boerderij blijft behouden  

• Over J.F.Oltmans  

• v.d. bestuurstafel  
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2000/2 

• Hoop deed leven  

• Het recht van de wind te Rha  

• Korenmolen “de Hoop” met hun familie en molenaar  

• Inventarisatie boedel 1872  

• Boedelscheiding 1893  

• Overdracht molen 1912  

2000/3 

• Reis per auto naar Frankrijk in 1929  

• Caarte van de Groote Emmer  

• Gedenkplaat van onze Canadese gevallenen  

• Broekhuijzen, de Emmer  

• 100 dollar in de hand  

• Korte berichten  

• Hoe was het vroeger  

• The "Queen’s Own Rifles"  

2000/4 

• Monument voor de Canadese gevallenen 1945  

• De groote Emmer komt in beeld  

• Gebruiken rond de dood  

• Herinnering aan een plattelands begrafenis  

• Een verhaal wat ons raakt Ted Crawford, de vader die nimmer huiswaarts keerde  

• Een geintje voor een wijntje  

• Korte berichten  

• 50 bijnamen op rij  

• Steenderens meest indrukwekkende foto van de 20ste eeuw  

2001/1 

• Een eerbiedige kerstavond 

• H.V.S. koopt historische kaart van 1684 

• Ouderwetse sneeuwtaferelen 

• Orgel van de St. Willibrorduskerk te Steenderen 

• Een avond over passies 

• Korte berichten 
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2001/2 *Speciale uitgave 

• "The Boulder", ter gelegenheid van de onthulling van het Monument voor  

    de zes gesneuvelde Canadese militairen te Rha in april 1945 

• Steenderen in de jaren 1940/45 

• Het verzet in Steenderen 

• Jodenvervolging 

• Zes mannen vielen er voor de vrijheid 

• Regiment "Queens Own Rifles" 

• Slag om Rha etc. 

2001/3 

• "De Groote Emmer" door de eeuwen heen 

• 300 veldnamen 

• Een legerkamp anno 1629 

• De goederen van Bornhof 

• De "Katerstede" de Kleine Emmer 

• Tichelwerk 

• Mamory Boek Egbert Wijers Jzn 

• Beheer Boerderij de Groote Emmer 

• Geschiedenis van de Groote Emmer 

• Kaarten 

• Fort Sint Pieter 

• Strijd tegen het water 

2002/1 

• Restauratie klokkentoren Remigiuskerk 

• Het boek van Bronkhorst 

• 100 jaar Boakse Kermis 

• Redactie leden Zwerfsteen worden voorgesteld 

• Paul Kok de bezielende voorzitter 

2002/2 

• Eeuw van de Baakse Kermis 'De Boakse Karmse' 

• De kermisafschaffing 

2003/1 

• Opgang en nedergang boerderij "Steenderdiek" 

• Reactie op artikel "Eeuw van de Boakse Kermis" 

• Orgel Willibrorduskerk Olburgen 
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2003/2 

• Concordia Steenderen 

• Gebouw 

• Het bestuur 

• Financiën Personeel en beheer 

• Gebruikers Concordia 

• Nationale reserve mocht niet schieten in Concordia 

2004/1 

• Opgave boeken etc. archief commissie 

• Orgel kerk Baak 

• Fam. kroniek geslacht Kraayvanger 'Hoge land': voetveer, café, loswal 

2005/1 

• Verhaal over Huize Baak 

• Waterhuishouding in onze omgeving, Baakse Overlaat 

• Bevindingen Zwerfsteenenquête 2004 

• Verhaal van Constantijn Johan Wolterbeek 

• Van Adelborst tot Admiraal 

2005/2 

• Het verhaal van een bakkersfamilie in Steenderen, van Asselt 

• Voor een ander in militaire dienst 

• In memoriam Verdi Breukink en Jan Gebbing 

2005/3 

• Toeristen nu lucratiever dan bakstenen, verhaal over vier steenfabrieken:  

    'Zwarte Schaar', 'Zoethorst', 'Pipeluur', Olburgen 

• Wel en wee van de hengstenassociatie 

• "Charaden en Logogrijphen" 

2006/1 

• Waar en hoe woonden de bakkers van Asselt 

• Stad in de middeleeuwen 

• Charaden en Logogrijphen 

• Samenlaeven: Over Naobers en Noodnaobers 
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2006/2 

• Geschiedenis van de Steenderense veren 

• Hoe twee knapen leuke meisjes werden 

• Toekomst van de HVS 

• HVS bezoekt Slangenburg: huis, landgoed en bewoners 

• Annie Wijers "un dochter van Wieers de Bode" 

• Heftige taferelen in kerkelijk Steenderen 

• Cilia de Munnik exposeert in de Roode Tooren 

2006/3 

• Steenderen en zijn kernen in de Tweede Wereldoorlog 

• Tweetal interviews met de Grootouders van Astrid Garritsen 

• Veer van Bronkhorst ging van hand tot hand 

• Ledenaanbieding "Boeren van toen" 

• Charaden en Logogrijphen 

2006/4 

• Excursie HVS de Middelste Molen te Loenen, papierscheppen 

• Steenderen had in 1902 een eigen Courant 

• Avondje schilderkunst, bij Rembrandt achter de schermen kijken 

• Caarte van de Groote Emmer, Ao 1727 is bij de verhuizing zoekgeraakt 

2007/1 

• Excursie HVS Kasteel ter Horst Loenen 

• Meerdere orgels tooiden Remigius-kerk 

• Tarieven Bronkhorster veer vanaf 1 november 1804 

• Reacties op interviews van Astrid Garritsen 

2007/2 

• Het Spieker van Spaensweert 

• In Toldijk gebeurt alles van belang "bi’j Den Bremer" 

• Steenderense postbodes door weer en wind 

• De Oranjevereniging Toldijk, met naam en toenaam 

• Bentheimer en bakstenen waterputten in Steenderen 

2007/3 

• Oude begraafplaats in Steenderen ontdekt 

• Het ijzer smeden als…… 

• "Elk weet waar ’t Almensch kerkje staat en kent de laan die derwaarts gaat……" 

• Het recht om begraven te worden 

• Theo Masselink van de Covik stelt zich voor en kondigt plannen aan  

    voor een ambitieus werk 
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2007/4 

• Goede herinneringen aan een lokaal historica, Verdi Breukink 

• Nieuwe bestemming Franken's molen viel destijds letterlijk in duigen 

• Rondje om de dorpskerk 

• Van kruidenierswaren H.J. Rutten naar café Restaurant De Engel 

• Daar komen de schutters  

2008/1 

• Hard werken om de Baakse Overlaat vakkundig te dichten 

• Leilinden voor Café Rutten te Steenderen 

• Nadere inlichtingen over het kerkelijk 'wel en wee' rond de (latere) Engel 

2008/2 

• Uitvoerige aanvullende reacties op 'De Engel' en de Molen van Franken 

• Mijmeringen van J. Wijers - Priesmien 1 

• Ze noemden hen de Gezusters Herberts 

• B.C. Koekkoek, schilder met een verfijnd penseel 

• Charaden en Logogrijphen 

2008/3 

• Steenderen 1950-2005 

• 60-jarig bestaan van - Den School met den Bijbel – Toldijk 

• Lakenvelders 

• Mijmeringen van J. Wijers - Priesmien 2 

• Charaden en Logogrijphen 

2008/4 

• Wandeling door Bronkhorst 

• Knooppuntroutes door de Achterhoek 

• Hagelkruis 

• Theo Masselink: Het verhaal van de Covik 

• Mijmeringen van J. Wijers - Priesmien 3 

• Kout in de avond 

• Bokse bier 

• Boeken in de aanbieding 

• Oproep informatie over de hondenkar 

• Robert Sesink: “Even voorstellen” 

• Charaden en Logogrijphen 
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2009/1 

• Jan Frederik Oltmans 

• Historische dorsmachine 

• Het tijdelijk onderkomen van de Historische Vereniging 

• J. Wijers - Priesmien 4 

• Oud gebruik: Paashoutjes 

• Charaden en Logogrijphen 

2009/2 

• Wel een held, geen medaille 

• Expositie W.O.II in Bronkhorst 

• J. Wijers - Priesmien 5 

• Stad in de Middeleeuwen 

• Pater Jan Koekkoek; in memoriam 

• Charaden en logogrijphen 

2009/3 

• Daar kocht je feitels 

• Hendrik-Jan Wassink over Oud-Cortenoever 

• Priesmien 6: Oorlog in Bronkhorst 

• Over de bouwgeschiedenis van H. Willibrordkerk te Steenderen 

• Niet veur mien zelf hollen, moarun ander d’r un plezier met doen - Albert Aalderink 

• Steenderen toen en nu: Dorpsstraat ter hoogte van 'De Zwaan' en (voorheen) Concordia 

2009/4 

• Een middeleeuws kerkje (Hall) 

• Straatnamen in Bronkhorst 

• Priesmien 7: Herman Judius Wijers deel 1 

• Lezing over zuivelfabrieken in en rond Steenderen 

• Hondenarbeid in Steenderen 

• Steenderen toen en nu:  marktplein Steenderen met café 'Heezen' en  

    voormalig 'Het Anker' 

2010/1 

• Toverij in en rondom het Baakse Broek 

• Glas-in-loodramen parochiekerk H. Willibrord te Steenderen 

• Priesmien 8: Herman J. Wijers deel 2 

• Wie is wie 

• Steenderen toen en nu:  Dr. A. Ariënsstraat ri. NO (voorheen Steenweg) 
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2010/2 

• De Hof te Dieren en de band met Olburgen 

• Journalisten in de dop/Baakse Overlaat 

• J. Wijers - Priesmien 9 

• Dik Groot Tjooitink: in memoriam 

• Twee boeiende naslagwerkjes 

• Wie is wie 

• Steenderen toen en nu: RK school St. Joannes Steenderen 

2010/3 

• Fraaie ramen 

• De ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van Baak en de Vogelbekelt 

• Historische recepten: karnemelksaus 

• Marian van der Haar: in memoriam 

• Priesmien 10: Een gewaagde onderneming 

• Steenderen toen en nu:  Dorpsstraat Steenderen (ri. NW) 

2010/4 

• IJsclub De Molenkolk 

• Geschiedenis van karbiet en karbietschiet’n 

• Kerstverhaal 2010 

• Wie is wie 

• Historische recepten: hete bliksem 

• In de bannerij van Bronkhorst 

• Excursie Bredevoort op zaterdag 10 okt.2010 

• Steenderen toen en nu: RK kerk en pastorie Olburgen 

2011/1 

• De ‘Zoethorst’ 

• De gietijzeren goot 

• Historische recepten: wentelteefjes 

• Priesmien 11: Besluitvaardige zeiler 

• De Zwaan-bewoner 

• Steenderen toen en nu: kruispunt Steenderen (met huis voorheen fam. Scheerder) 
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2011/2 

• De gemeente Steenderen door de eeuwen heen 

• Bronkhorster oogstfeest op Rha 

• De verdedigingswerken aan de IJssel 

• Je rijkdom uitdragen 

• Historische recepten: rabarbermoes 

• Archiefmateriaal over Steenderen en de Achterhoek 

• Steenderen toen en nu: weg naar Bronkhorst (Bronkhorsterweg) 

2011/3 

• Leibedekking 

• Het wapen van Steenderen 

• Wie is wie 

• Van bakelieten telefoon tot boordcomputer 

• Historische recepten: tomatensoep 

• Priesmien 12: Opdonnern 

• Steenderen toen en nu: zuivelfabriek Steenderen 

2011/4 

• Wie is wie 

• Boerenvlechtwerk of vlechtingen met leerjongens 

• Priesmien 13: Tintelend goud 

• Historische recepten : hachee 

• Wil Gijsman : in memoriam 

• Steenderen toen en nu: Dorpsstraat Steenderen, ri. gemeentehuis 

2012/1 

• Transportbedrijf Donderwinkel 

• Priesmien 14: Een brug te ver 

• Bronkhorst, stad in de Middeleeuwen 

• Hoe gaat het op het ijs? 

• Iets over toiletruimte 

• Digitaliseren archief HVS 

• Historische recepten 

• Monseigneur Gerardus Martinus Jansen 

  



 
 

13 / 21 
 

2012/2 *Jubileum uitgave 

• Standvastig is gebleven mijn hart in tegenspoed 

• Wie is wie? 

• Twintig jaar Historische Vereniging Steenderen 

• Mijn terugblik op 10 jaar voorzitterschap 

• Bronkhorster oogstfeest op Rha 

• De oorlog in Steenderen: door de ogen van een onderduiker. Dl 1 

• Uit de oude doos 

• Monseigneur G.M. Jansen 

• Priesmien 15: Harmen Addink 

• Steenderen toen en nu: Zutphen-Emmerikseweg Baak ter hoogte van Herfkens en Schooltink 

2012/3 

• De oorlog in Steenderen: door de ogen van een onderduiker. Dl 2 

• Stad in de Middeleeuwen 

• Bouwspoor 

• Een monument ter nagedachtenis 

• Steenderen toen en nu: voormalige NH pastorie 'De Wehme' Steenderen 

2012/4 

• De oorlog in Steenderen: door de ogen van een onderduiker. Dl 3 

• De schaats 

• Priesmien 16: Bronckhorst anno 1340, dl 1 

• Cursussen ECAL 

• Sponsoren 

• Steenderen toen en nu: viersprong Toldijk bij 'Den Bremer'  

2013/1 

• Priesmien 17: Bronckhorst anno 1340, dl 2 

• Presentatie boek Luur en Emmer 

• Wel en wee van de hengstenassociatie dl 2 

• Deuren 

• Steenderen toen en nu: Dr. A. Ariënsstraat ri. ZW (voorheen Spiegelstraat) 

2013/2 

• Luisterplek Baak 

• Kerkje Olburgen, waarlijk eene trouvaille dl 1 

• Waterwerk 

• Vliegtuigcrash in Baak ,1943 

• Aanleg kerkhof Baak 

• Steenderen toen en nu: Huize Baak 
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2013/3 

• Priesmien 18: Storm over Bronckhorst dl 1 

• Kerkje Olburgen, waarlijk eene trouvaille dl 2 

• Werken en wonen langs de Z.E.weg, dl 1: Eliesen 

• Archiefcommissie 

• Steenderen toen en nu: Dorpsstraat Steenderen (ri. NW) 

2013/4 

• Uit de oude doos 

• Oudejaarsdag 1749 

• Werken en wonen langs de Z.E. weg, dl 2: Driever 

• Kerkje Olburgen, waarlijk eene trouvaille dl 3 

• Steenderen toen en nu: café 'Wapen van Baak' ('Bierkaai') 

2014/1 

• Onthulling luistersteen Baak 

• Werken en wonen langs de Z.E.weg, dl3: Stoelhorst 

• Belevenissen als 18-jarige boerenzoon 

• Zomaar een schuur 

• Steenderen toen en nu: marktplein Steenderen voor café 'Heezen' 

2014/2 

• Werken en wonen langs de Z.E.weg, dl 4: Evers 

• Priesmien 19: Storm over Bronckhorst dl 2 

• Telmerken 

• De Dollemansstraat 

• Steenderen toen en nu: RK kerk en pastorie Baak 

2014/3 

• Het Bronkhorster veer 

• De Baakse molen 

• Priesmien 20: Gerrit Jan Wijers 

• Steenderen toen en nu: RK school St. Joannes Steenderen (achteraanzicht) 

2014/4 

• Als het water dreigt 

• Onenigheid in de parochie van Baak 

• Ontdekkingstocht en museumbezoek 

• Werken en wonen langs de Z.E.weg, dl 5: Klein Holte/Rutgers 

• Winterweer 

• Steenderen toen en nu: Gijsbertplein 1344 Bronkhorst 
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2015/1 

• Werken en wonen langs de Z.E.weg, dl 6: Sessink 

• Een Silvere Poort-clock 

• Op zoek naar eten in 1945 

• Steenderen toen en nu: pontveer Bronkhorst 

2015/2 

• Werken en wonen langs de Z.E.weg, dl 7: de Pauw/v.d.Pavert 

• Boerderij de Grote Hietcole in Toldijk 

• De hof van Olburgen en de hof van Rha 

• Steenderen toen en nu: kapel Bronkhorst 

2015/3 

• Mijmeringen van weleer (die goede oude tijd?) 

• De militaire dienstplicht van Hendrik Jansen 

• Het bijzondere leven van Joop Sangers uit Steenderen 

• Steenderen toen en nu: molen 'De Hoop' Rha 

2015/4 

• Werken en wonen langs de Z.E.weg, dl 8: Smeitink 

• Archief 'De Koedokter' 

• Boerderij 'Steensweert' in Bronkhorst 

• Steenderen toen en nu: Dr. A. Ariënsstraat 

2016/1 

• Wonen en werken langs de Z.E.weg, dl.9: Fa. Snelder 

• De verlichting der straten 

• Vier eeuwen herberg 'Den Bremer' in Toldijk 

• Henricus en Johannes Burgers 

• De lach (gedicht) 

2016/2 

• Drie generaties Garretsen in Bronkhorst 

• Wie is wie ?  

• Haarschilderij 

• Wonen en werken langs de Z.E.weg dl 10: fam. Schooltink 
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2016/3 

• Bijvangst: uilen 

• Cappella Bronckhorst 

• Haarschilderij; reactie 

• Vakantie in de bouw rond 1700 

• Een Hollandse doopboog in Steenderen 

• Wonen en werken langs de Z.E.weg, dl 11: D.J. Aalbers 

• Steenderen toen en nu: Gijsbertplein Bronkhorst 

2016/4 

• Belevenissen van een melkboer in de 60er jaren 

• Kindervoetjesvloer of "blote voeten marmer"  

• Verhalen van het veer, dl. 1 

• De losse handjes van de Heer van Holthuizen 

• Steenderen toen en nu: voormalige smederij Scheerder 

2017/1 

• Wonen en werken langs de Z.E. weg , dl 12: Roordink 

• De kerk van Sint Willibrordus op Olburgen 

• Dienstweigeraars in Steenderen anno 1784 

• Verhalen van het veer, dl. 2 

• De klepperman 

• Steenderen toen en nu: ingang 'Huize Bronkhorst' 

2017/2 *Jubileum uitgave 

• De nieuwe tijd: Olburgen 

• Worst 

• 25 jaar buitengebied van Steenderen 

• Een beschouwende blik over 25 jaar Bronkhorst 

• 25 jaar actief in Steenderen 

• Evacuatie november 1944 

• Vergelding (gedicht) 

• Van geschiedenis kun je wat leren: Baak 

• HVS schrijft zelf historie: 25 jaar bestaan 

• Toldijk leeft ! 

• Steenderen toen en nu: Archief HVS 
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2017/3 

• Bronkhorstersche vertelling van het jaar 1870 

• Verhalen van het veer, dl. 3 

• Voormalige pastorie Steenderen 

• "Jan en Toon Schoe" op ’t Hof in Bronkhorst 

• Steenderen toen en nu: J.F. Oltmansstraat Steenderen 

2017/4 

• Facebookgroep Genealogie Achterhoek 

• Verhalen van het veer, dl.4 

• Het ABC in Bronkhorst 1890 

• Wonen en werken langs de Z.E.weg, dl13: fam. Koekkoek 

• Steenderen toen en nu: zicht op RK Kerk Steenderen 

2018/1 

• Uit een oude schoenendoos in Toldijk 

• Potscherven uit Bronkhorst 

• De nieuwe tram, traject Zutphen – ’s Heerenberg 

• Bronkhorst, stad in de middeleeuwen 

• Expositie over de Joodse familie Aussen 

• Ingebrachte stukken archief 

• Steenderen toen en nu: 'Het Wapen van Baak' (ook 'Bierkaai') 

2018/2 

• Ingebrachte stukken archief 

• De "onbekende" soldaat 

• Informatiebord bij "Hoogebosch"  

• De vriendschap tussen priester en premier (Dr. A. Ariëns) 

• Steenderen toen en nu: Bronkhorsterweg Steenderen 

2018/3 

• Open monumentendag 

• Werkboek meester-timmerman A.W. Snelder 

• Inwoners van richterambt Steenre in dienst van de VOC 

• Ingebrachte stukken archief 

• Huisdichter Jan Hubers: Geschiedenis 

• Steenderen toen en nu: Bovenstraat Bronkhorst 
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2018/4 

• Ingebrachte stukken archief 

• Philibert- of schenkelspanten 

• Het verhaal van de "Bronkhorster Geranium"  

• W.Th. Manders, levensmiddelenbedrijf 

• Wie kan ons helpen ? 

• Rectificatie Lezing HVS 

2019/1 

• Eén van de oudste veren: Het Dierense veer 

• Toen de Rabobank er nog niet was 

• Tante Daatje Gosselink stierf aan de Spaanse griep 

• Van de Activiteitencommissie 

• Ingebrachte stukken Archief 

2019/2 

• De Toldijkse familie Hartman 

• Het Armenhuis in Steenderen 

• Watt en Halfwatt  

• Van de Archiefcommissie 

• Steenderen toen en nu: Wisselink aan de Dorpsstraat Steenderen 

2019/3 

• De St. Martinusschool in Baak 

• Ornamentaal stucwerk 

• De emigratie van Jan Wigman 

• Eigen munt van Bronkhorst? 

• Een discotheek in Steenderen 

• Van de Archiefcommissie 

• Bliksemsteen 

• Steenderen toen en nu: RK St. Martinusschool Baak 

2019/4 

• De van Londens en 'De Gouden Leeuw' 

• Een stuk 'old iezer' 

• Een houten grafmonument in ere hersteld  

• Van de Archiefcommissie 

• De verbetering van de Tolbrug over de Grote Beek 

• Steenderen toen en nu: 'Koedoktershuus' Baak 

  



 
 

19 / 21 
 

2020/1 

• Brand in Bronkhorst  

• Van de Archiefcommissie  

• Een Steenderense klokkenmaker (Andries Schooltink)  

• Onderzoek naar een klein deurtje...?  

• Steenderen toen en nu: Baak - Steenderseweg met oude windmolen 

2020/2 *Speciale uitgave 

• De bevrijding van de gemeente Steenderen  

• Thema 75 jaar bevrijding 

   - Oorlogsverhalen, o.a. 'De Veers' Baak, 'Muizengat' en Toldijk, Steenderen,  

      Olburgen-Rha, timmerfabriek, Arbeitseinsatz, bevrijding 

• Van de Archiefcommissie  

• Steenderen toen en nu: kruising centrum Steenderen met café 'De Engel'-Rutten 

2020/3 

• De Bronkhorstermolen  

• Vogelvluchtkaart Huis te Baak  

• Steenderen in epidemie- en pandemieëntijd  

• Markante personen: 'Hazen Jan' 

• Niet zomaar een baksteen  

• De cirkel is rond  

• Van de Archiefcommissie  

• Steenderen toen en nu: Bronkhorster molen 

2020/4 

• Sluiting openbare scholen  

• De brief die nooit is aangekomen  

• Markante personen: 'Gradus de Piet' 

• Van de Archiefcommissie 

• Een vondst met historie  

• Steenderen toen en nu: Toldijkseweg - entree Steenderen 

2021/1 

• Van de archiefcommissie 

• De menagerie van Huis te Baak 

• Gelders dialect 

• Van een oude muur bij het Bronkhorster veer 

• 1969, twee provinciaaltjes naar een wereldstad 

  



 
 

20 / 21 
 

2021/2 

• De vroegere Tolbrug 

• Hoe het boerenbedrijf uit de Rozenstraat verdween 

• Vrijstaande bakovens 

• Van de archiefcommissie 

• Fototegelroute Steenderen 

• Zoekplaat(s)je 

• Oproep: Wim Jansen zoekt miltvuur- en pestbosjes 

2021/3 

• Jan van Stokkum, dirigent, organist en koorleider in Olburgen 

• Grafsteen burgemeester Smit na 75 jaar opgeknapt 

• De laatste heer van Baak en de pachterszoon (Astrid Schutte) 

• Van de archiefcommissie 

• Zoekplaat(s)je 

• Gelders dialect 

2021/4 

• 'Gravenkamp', een klein geschiedenis van een Achterhoekse boerderij 

• Het voormalige gemeentehuis (van Steenderen) 

• Fredericus Stefanus Kraaijvanger 'onze pater' 

• Het echte 'Paradijs' 

• Heibel bij het hek van Olburgen 

• Van de archiefcommissie 

• Het laatste hoofd der O.L. School te Rha 

• Zoekplaat(s)je 

• Gelders dialect 

2022/1 

• Sjablonneren 

• Boerderij 'Kieffsheurne' Baak 

• Toren RK kerk te Olburgen 

• 'Koffie Bet', een triest geval 

• Van de archiefcommissie 

• Zoekplaat(s)je 

• Gelders dialect 
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2022/2 

• Kalkzandstenen gevels 

• Hoe verrassend geschiedenis van een huis kan zijn 

• Een blik met geschiedenis 

• Het 'Zwarte Water' Baak 

• Van de archiefcommissie 

• Zoekplaat(s)je 

• Gelders dialect 

2022/3 

• Fraaie sociale woningbouw in Bronkhorst 

• Interessante erfgoed-websites 

• Smederij Booltink Steenderen 

• Van de archiefcommissie 

• Zoekplaat(s)je 

• Gelders dialect 

2022/4 

• Bronkhorst studentenstad? 

• Interessante erfgoed-websites 

• De armenjagers van Steenderen 

• Verhaal van Gelderland 

• Manchetknopen en speld 

• Van de archiefcommissie 

• Zoekplaat(s)je 

• Gelders dialect 


