Wetenswaardigheden betreffende Noord 58.
Voordat Bekman er ging wonen woonde daar op P 38 Jan Welmers met zijn gezin. Jan Welmers was bakker en kruidenier en geboren op 08-11-1868 in Ambt Hardenberg. Hij
was de zoon van de bakker Anthonie Welmers en Lijsje Bakker. Jan Welmers was op 30-jarige leeftijd op 10-05-1899 getrouwd met Johanna Gezina Meerholz. Johanna Gezina
was geboren op 29-07-1868 te Avereest Zij was de dochter van de timmerman Carel Frederik Meerholz en Hendrikje Roelofs. Jan Welmers en Gezina Meerholz kregen 6
kinderen t.w.:







Antonie Welmers, geboren 19-06-1900
Carel Frederik Welmers, geboren 30-10-1901
Lijsje Welmers, geboren 06-12-1903
Hendrikje Welmers, geboren 12-04-1906
Frans Welmers, geboren 29-10-1908
Johan Frederik, geboren 27-09-1911

De zaken gingen rond 1909 blijkbaar NIET zodanig dat daar een gezin met zes kinderen van konden leven. Op 18-11-1909 werd hij in staat van failliet verklaard en op 19-111909 werd het faillissement uitgesproken. Op 29-11-1909 werd er een advertentie in de krant geplaatst dat er op 30-11-1909 in hotel 't Jachthuis in Lutten a/d Dedemsvaart
de bakkerij met winkel en tuin met grasland ingezet zal worden. Op 30-11--1909 wordt via de krant vermeld waar de schuldvorderingen moet worden ingediend. Een week
later blijkt uit de krant van 06-12-1909 dat de winkel met bijbehorende grond is ingezet voor fl. 2.410,--. De enige uitdelingslijst van het faillissement ligt vanaf 10 maart 1910
ter inzage volgens de krant va 16-03-1910. Op 28-03-1910 is wordt vermeld dat het faillissement definitief is afgehandeld.

Nog even een paar aanvullingen t.a.v. Jan Welmers.
Na de openbare verkoop van de bakkerij en winkel heeft hij blijkbaar nog tijdelijk gewoond op P 19 en daarna op P 133. Op 11-11-1912 is hij definitief verhuist naar Avereest
en woonde daar aan de Langewijk nr. E 42. De vader en moeder van Jan Welmers waren zwager en schoonzus van Grietje Welmers-van Dijk die met haar zoon Willem op nr.
P 25, nu Noord 32, heeft gewoond. Jan Welmers was dus de neef van Willem Welmers op Noord 32.

Volgens de website is Bekman er komen wonen in 1912.
Bij Bekman denk ik aan mijn jeugdjaren. In de vijftiger jaren stond vrijdags de visboer Jan Kiewiet uit Hardenberg
met zijn viskraam bij Schrijver. De vrijdag was de vastendag binnen de Rooms-Katholieke Kerk en dan werd er
in plaats van vlees vis gegeten. Zijn viskraam stond daar aan de zijkant van het huis, precies in de bocht van de
weg tussen en paar grote bomen. Als kleine jongen stond ik daar wel eens te kijken.
Op een vrijdag had hij blijkbaar zoveel afname dat op een gegeven moment het beslag voor de gebakken vis dreigde op te raken. Omdat hij altijd alleen in de kraam stond
kon hij natuurlijk niet even weglopen. Hij zag mij staan en vroeg mij of ik even naar Bekman wilde gaan om daar een pond patentmeel op te halen. Dat wilde ik natuurlijk wel
doen. Ik kreeg geloof ik twee kwartje mee kocht bij Bekman het bedoelde patentmeel. Wat het toen heeft gekost weet ik niet meer maar wat er van die 50 cent overbleef
mocht ik houden. Ik was er maar wat blij mee. Jan Kiewiet had die vrijdag in ieder geval een goeie (goede) vrijdag.

De beroepsvisser Jan Kiewiet was toen in de regio een bekende visser en visboer. Vele oud
Luttenaren zullen hem nog herinneren. Een foto van hem voeg ik hierbij.
Hein van Dijk

