
DE KROEZENHOEK

Zie Dinxperloseweg 30

Ria en Lai-Yin, gehuwd op 10 maart 2004, wonen hier sinds
juli 2004. Zij kochten het achterhuis van Willem Teunissen
en Gery Morrenhof.

De indeling van het huis, met leemkachel en leemstucmuren
is door hen zelf ontworpen en later uitgevoerd door een 
aannemer.

Zij wonen hier momenteel met 5 katten, 2 honden en 
1 paard (een fjordenpaard).

Lay-in is klassiek homeopatisch arts en haptotherapeute.
Ria is haptotherapeute, van oorsprong verpleegkundige.
Samen hebben ze een praktijk in Varsseveld.
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M.T. (Ria) Molenbroek en
L. (Lai-Yin) Engwerda 

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Lai-Yin Engwerda en Ria Molenbroek



Engwerda/Molenbroek
Dinxperloseweg 30a

“DE SCHUTTE” 7064 LA



DE KROEZENHOEK

De boerderij “Nieuw Teubenbroek” ook wel “Nieuw
Töbenbroek” genaamd werd in 1915 gestart door Gerhard
Seinhorst (Broeks Hendrik) (1878) getrouwd met Dina
Boland (1883). Seinhorst was afkomstig van Töbenbroek
(Kerspas 2a), waar het dus een afsplitsing van is.

Na hun overlijden blijven de drie ongehuwde dochters achter,
te weten Hanna, Nolda en Jetta. Voor het boerenwerk hadden
ze hulp van Herman Bussink.

Mede als gevolg van een wegverlegging werd er voor hen
een nieuwe bungalow met een varkensstal gebouwd aan de
overzijde van de Dinxperloseweg (thans nummer 59).

Vervolgens werden de gebouwen van nummer 32 aan de
gemeente Wisch verkocht en sinds 1973 verhuurd. De huidi-
ge huurder is de B. Schieven (1925), afkomstig uit
Westendorp.
Benny Schieven is gehuwd met Hendrika Houweling, die in
september 1993 overleden is. Benny Schieven was o.a. actief
in de veehandel.
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B.J. (Benny) Schieven
Kinderen Jo, Benny, Hans, Henk, Gert,
Wim en Ria

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Benny Schieven



Schieven
Dinxperloseweg 32

“NIEUW TÖBENBROEK” 7064 LA



DE KROEZENHOEK

Deze woning met bedrijfsgebouwen zijn hier gebouwd na de
verlegging van de Dinxperloseweg. Het bouwen geschiedde
in opdracht van Henrietta (Jetta) W. Seinhorst (1923), de
inmiddels enige overgebleven dochter van de familie
Seinhorst (zie Dinxperloseweg 32).

Zij zou hier een ligboxenstal willen bouwen om er met hulp
van Herman Bussink een melkveebedrijf te beginnen. Door
ziekte van Herman werden de plannen gewijzigd en is er een
varkensschuur gebouwd. Na de ziekte en het overlijden van
Herman werd het varkensbedrijf uiteindelijk beëindigd en
werd de schuur verhuurd aan Wim Koskamp van de boerde-
rij “de Nagel”.

Jetta is in 1999 overleden.

De woning is verkocht aan Wilfried J.Th. Rissewijck
(1965), gehuwd met Lisette J.B.M. Hermsen (1965).
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W.J.Th. (Wilfried) Rissewijck en
L.J.B.M. (Lisette) Rissewijck-Hermsen
Kinderen Rachelle en Thomas

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Jetta Seinhorst en Herman Bussink



Rissewijck
Dinxperloseweg 59

7064 LA



DE KROEZENHOEK

In 1935 kocht Gerrit B.H. Wildenbeest, afkomstig uit Rheden
van H. van Lent uit Megchelen een bouwperceel op de hoek van
de Kerspas/Oude Dinxperloseweg. Hij bouwde er een woon-
huis met winkel en startte er in 1936 een kruideniersbedrijf.
De hoofdbewoners waren Gerrit B.H. Wildenbeest (1914)
en Hermina Westerveld (1916).
In 1941 werd het pand verkocht aan Johan H.M. Jansen (1897),
gehuwd met Louise S. Helmus (1906). Jansen was afkomstig
van een hotelbedrijf annex slagerij uit Dinxperlo en was in de
oorlog 1940-1945 keurmeester van vee en vlees. Bij hun huis
stond een windmolen, waarmee elektriciteit werd opgewekt.
Dat werd in accu’s opgeslagen, iets dat heden ten dage qua
systeem als normaal wordt beschouwd, maar in die tijd als
een novum werd aangemerkt.
Mevrouw Jansen dacht bij hun komst naar de Kerspas vol-
doende stroom te hebben voor haar elektrische apparatuur
voor bijvoorbeeld het koken en het naaien. Helaas bleek dat
onvoldoende te zijn en moesten deze apparaten vervangen of
omgebouwd worden. Het was ook een bekend adres voor de ver-
koop van staatsloten. Tevens hadden zij een assurantiekantoor.
Hun dochter Irmgard Jansen (1931) en Peter Wilbers (1931)
waren de opvolgers, die er tussen 1960 en 1965 een benzine-
station van Esso exploiteerden en daarbij een winkel hadden
voor gereedschap en automaterialen.

Zij hebben er, samen met mevrouw Jansen gewoond tot 1970.
In de periode 1970-1980 zijn er nog diverse eigenaren
geweest, waaronder de familie Belt en de familie Van Aalst.
De familie Van Aalst heeft het pand laten veilen. In 1980
werd het pand via een veiling in café ’t Molentje te Silvolde
verkocht en kwam het in handen van Benny Mijnen, die het
met de nodige lusten en lasten tot 1997 in de verhuur heeft
gehad. Op 23-8-1997 werd het door hemzelf in gebruik
genomen. Sindsdien wordt het bewoond door Bernardus
J.A. Mijnen (1936) en Maria W. Steentjes (1937). 
Bij hun verhuizing werd een oude traditie in ere hersteld. De
nieuwe bewoners werden met paard en wagen, onder het
genot van een borrel, feestelijk in de Kerspas binnengehaald.
In 2003 is het verkocht aan hun dochter Desirée (1963 ,
gehuwd met Renò van Marwijk (1962). Na een verbouwing
en een uitbreiding zijn Benny en Riet aan het “kleine kantje”
met leuke hobbyruimte gaan wonen.
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B.J.M. (Benny) Mijnen en
M.W. (Riet) Mijnen-Steentjes
Kinderen Desirée, Angela, Peter en Coen

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE
• De
Kerspas met
benzine-
pompstation

• J.H.M.Jansen en L.S. Jansen en hun kinderen

• Foto rechterpagina: Benny en Riet Mijnen



Mijnen
Kerspas 1b

“KERSPAS” 7064 KZ



DE KROEZENHOEK

Zie Kerspas 1a.

René van Marwijk en Desirée Mijnen hebben in 1987 tot
1990 gehuurd samengewoond aan het “kleine kantje”.
Daarna zijn ze verhuisd naar Doetinchem en vervolgens
weer teruggekomen, gehuwd, samen met hun 2 kinderen. 
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R.J.W. (René) van Marwijk en
D W.T.M. (Desirée) van Marwijk-Mijnen
Kinderen Milou en Joost

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Desirée en René van Marwijk met Joost en Milou



Van Marwijk
Kerspas 1a
“KERSPAS” 7064 KZ



DE KROEZENHOEK

Toen Gerrit Velthorst zijn boerderij (Töbenbroek, Kerspas
2a) in 1960 verkocht aan Herman Geven liet hij een bungalow
bouwen in zijn bos op de hoek van de Kerspas. Hier heeft hij
van 1967 tot 1976 gewoond. Hij is in 1969 hertrouwd met
Maria T. Olthof, de weduwe van zijn broer.

Velthorst heeft de bungalow verkocht aan de heer Smeding,
rector van het Isala College en is naar Doetinchem verhuisd.
Daar heeft hij nog gewoond tot 1995. Tenslotte is hij na een
verblijf van enkele jaren in de Ooijman in 2000 overleden.
De bungalow in de Kerspas met het bijbehorende bos is
daarna door Smeding in 1991 verkocht aan Maria Brugman
(1964), in 1997 getrouwd met Bart A. Goldewijk (1959).
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B.A. (Bart) Goldewijk en
M. (Maria) Goldewijk-Brugman

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Bart en Maria Goldewijk



Goldewijk
Kerspas 2
7064 KZ



DE KROEZENHOEK

Deze woning werd omstreeks 1920 gebouwd en betrokken
door Theodorus Heuvels (1892), getrouwd met Theodora ter
Horst (1890). De grond werd verworven uit een publieke
veiling in opdracht van Baron van Boetzelaar.
De familie Heuvels was afkomstig uit Megchelen en begon
er een klein landbouwbedrijf. Daarnaast was Heuvels tevens
huisslachter, waar hij vooral ’s winters veel werk aan had.
Het bedrijf werd overgenomen door zoon Antonius Heuvels
(1928), gehuwd met Gezina Koops (1932).
Na het overlijden van Antonius Heuvels in 1973 bleef Gezina
er nog wonen tot het pand in mei 1975 werd verkocht aan de
weduwe J. Mijnen-Kroezen. Gezina is toen met haar schoon-
vader verhuisd naar de Berkenlaan in Silvolde.

J. Mijnen-Kroezen (Annie van de Kroeze) was afkomstig
van boerderij de Koekoek aan de Kroezendijk 4 en daarvóór
afkomstig van boerderij de Grote Kroeze. Op 14 januari 1977
is J. Mijnen-Kroezen (1934) hertrouwd met Albertus (Bertus)
V. Heutinck (1944). Zij zijn verhuisd naar de Kerspas waar de
boerderij werd voorgezet, echter alleen met vleesvarkens. In
2002 werd er bij deze woning door de familie Heutinck een
nieuwe schuur gebouwd

DE GESCHIEDENIS VAN DE BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS

114

A.V. (Bertus) Heutinck en
J.M. (Annie) Heutinck-Kroezen
Kinderen Theo, Marcel en Wilfried Mijnen

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Foto rechterpagina: Bertus en Annie Heutinck

• Gert, Hein, Theet, Anny, Teun, Alouis en Vader Theet en Moeder Doortje Heuvels



Heutinck
Kerspas 1
7064 KZ



DE KROEZENHOEK

Deze boerderij, genaamd Töbenbroek, is lange tijd bewoond
geweest door de familie Seinhorst. Volgens de kadastrale atlas
van 1832 was het bedrijf grotendeels in het bezit van de
weduwe Schuilenburg. De bewoners waren tot 1879 Derk

Jan Seinhorst (1802), landbou-
wer en gehuwd met Everdina
Westerveld (1805). Beide zijn
in 1879 overleden en toen op-
gevolgd door hun zoon Arent
Seinhorst (1834) en gehuwd met
Peterlina Nieuwenhuis (1851).
Na het overlijden van Arent in
1910 worden de hoofdbewoners
zijn zoon Derk Jan Seinhorst
(1876), gehuwd met Willemina
Boland (1879). Derk Jan is op
22-7-1942 overleden. Het be-
drijf was inmiddels overgegaan

op naam van Gerrit W. Velthorst (1905), in 1929 gehuwd met
de dochter Johanna H. Seinhorst (1906). Het bedrijf werd
omstreeks 1967 verkocht aan Herman Geven en Annelies Ter-
horst, afkomstig uit Dinxperlo, die het later overdeed aan zijn

zoon Peter Geven. Herman is plotseling overleden in 1983.
Gerrit Velthorst liet, nadat zijn vrouw in 1966 was overle-
den, voor zich een bungalow bouwen in zijn bos op de hoek
van de Kerspas. Zie Kerspas 2. De oude woning Kerspas 2a
is in 1973 afgebrand en in hetzelfde jaar weer herbouwd.
In 1976 werd er door Herman Geven een 2e wooneenheid
bijgebouwd, die aanvankelijk werd bewoond door Peter Geven,
in-middels getrouwd met Ria Lendering 
De familie Peter Geven besloot te emigreren naar Oost
Duitsland. Peter Geven heeft het bedrijf in 1993 verkocht
aan Henricus A.B.M. Zents (1961), ongehuwd en afkomstig
uit Hengelo (G). De aankoop door Harry Zents van Töben-
broek van de familie Geven geschiedde in twee fasen. In sep-
tember 1993 werden de gebouwen gekocht met ongeveer 20
ha. grond en in december 1997 de 2e woning met ongeveer
8,5 ha. grond.

• Foto rechterpagina: Harry Zents
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H.A.B.M.(Harry) Zents

HUIDIGE BEWONER

HISTORIE

• Gert en Jetta Veldhorst, Gerda, Mimi, Dick en Jo Veldhorst en Kees Nauta

• Derk Jan Seinhorst en
Everdina Westerveld

• Arent Seinhorst en Peterlina Nieuwenhuis



Zents
Kerspas 2a

“TÖBENBROEK” 7064 KZ



DE KROEZENHOEK

In 1998 wordt de 2e wooneenheid, eigendom van Harry Zents,
bewoond door mevrouw Gerda B.M. Brugman-Venus.
In Hengelo had Harry Zents in maatschap met zijn vader
een gemengd landbouwbedrijf, deels hun eigendom en deels
in pacht van het landgoed ’t Zelle. Een gedeelte van hun
eigendom werd later overgedragen aan de Baron Van ’t
Zelle, onder andere voor de aanleg van een golfbaan; een
ander gedeelte aan de ruilverkaveling Hengelo/Zelhem.

DE GESCHIEDENIS VAN DE BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS

118

Gerda Brugman

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• De oude boerderij "Töbenbroek" achterzijde

• De oude boerderij "Töbenbroek" vooraanzicht

• Vader Herman en moeder Annelies Geven met kinderen Willy, Peter,
Herman, Gerda en Trees.

• Herman Geven

• Foto rechterpagina: Gerda Brugman

VERVOLG ZENTS



Gerda Brugman
Kerspas 2a

“TÖBENBROEK” 7064 KZ



DE KROEZENHOEK

De grond van dit bedrijf werd in 1931 via notaris van
Everdingen te Terborg uit een publieke veiling gekocht van
Baron van Boetzelaer. Uit diezelfde veiling werd ook grond
gekocht door Th. Heuvels (Kerspas 1) en door H. van Lent
uit Megchelen.

Koper voor het stichten van dit bedrijf was toen Gerrit Adolf
Radstake (1901), afkomstig uit de Heelweg en gehuwd met
Dina G. Lensink (1899).

Het bedrijf is later overgenomen door de zoon Hendrik Jan
Radstake (1937) en gehuwd met G.B. Meinen (1936).

Het bedrijf ligt in Sinderen, waar deels de Kroezenhoek van
oudsher ook onder valt. Jan Radstake was boer van beroep,
maar als overbrugging was hij chauffeur bij een vervoerbe-
drijf, omdat zijn vader nog op de boerderij werkte.

• Foto rechterpagina: Dien en Hendrik Radstake
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H.J. (Hendrik) Radstake en
G.B. (Dien) Radstake-Meinen
Kind Ankie

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Bruidspaar Hendrik en Dien Radstake met wederzijdse ouders



Radstake
Kerspas 3
7065 AW



DE KROEZENHOEK

Op de oude boerderij woonde de familie Kastein. In 1992
werd het oude huis afgebroken en een nieuw huis gebouwd.
Hier woonde hun zoon Wim.
Hij verkocht het huis aan Hans en Thea Suselbeek, die er
sinds 28 juli 2005 wonen.
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J.Th. (Hans) Suselbeek en
Th.J.J. (Thea) Suselbeek-Wouters
Kinderen Carola, Johan en Liesbeth.

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Foto rechterpagina: Thea en Hans Suselbeek



Suselbeek
Kerspas 4
7065 AW



DE KROEZENHOEK

In 1800 bouwde Toon Wissink een Saksische boerderij en een
smederij op dit adres. In 1912 werd op dit adres Weinand
Wissink geboren, die ook het vak van smid uitoefende. 

Weinand verkocht de oude boerderij en de smederij aan
Bernhard Heusinkveld in 1957. Hij bouwde eerst een nieuw
woonhuis, sloopte toen de oude boerderij en maakte een
grote varkensschuur aan de woning op de plaats waar eerst de
boerderij stond. De smederij werd omgebouwd tot varkensstal
en een kleine paardenstal. In december 2002 verkocht Bern-hard
het geheel met de weilanden aan de huidige bewoners. 
Hans en Thea zijn werkzaam in de gezondheidszorg.
Zij houden diverse rassen schapen: Kerry Hill, Drentse
Heideschapen, Schoonebekers en sinds kort Zwartblesooien.
Hans en Thea houden zich ook bezig met schapendrijven.
Hans geeft les aan mensen met jonge Border Collies (schapen-
drijfhonden). Hans is ook schaapsherder voor het Gelders
Landschap. Hij zwerft regelmatig met een kudde van 350
schapen over de Loenermarkt bij Apeldoorn.
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(Hans) Fleur en
(Thea) Polman
Kinderen Twan en Frank Janssen

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• De oude woning

• Het nieuwe huis voor de oude woning gebouwd

• Foto rechterpagina: Hans Fleur en Thea Polman en Twan en Frank Janssen



Fleur
Klein Saleminkdijk 4 te Sinderen

7065 AV 



DE KROEZENHOEK

Hier wonen Peter van Ree (1968) en zijn vrouw Petra
Tangelder (1969)
In 1995 werd door Peter en Petra van Ree-Tangelder met
assistentie van Theo Tangelder en Jan Hendriksen begonnen
met de verbouwing van de veeschuur tot woning. 
Op 23 april 1997 verkoopt Theo Tangelder van de Bult aan
zijn dochter Petra Maria Tangelder de vroegere veeschuur.
Anno 2002 is gelijkvloers alles op orde en wordt boven de
aandacht gericht op de nog aanwezige oude kenmerken van
het huis. (gebinten, gietijzeren ramen enz.)
Zie voor verdere informatie over de historie: Kroezendijk 2.
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P. (Peter) van Ree en
P (Petra) van Ree-Tangelder

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Foto: Petra en Peter van Ree



van Ree
Kroezendijk 2a

7064 KX



DE KROEZENHOEK

De Kleine Kroeze was volgens de kadastrale atlas van 1832
van de Fürst von Hohenzollern zu Sigmaringen, terwijl Derk
Meynen het recht van opstal bezat voor zijn woning. Deze Derk
Meynen (1775) was gehuwd met Johanna Wilting (1775).
Hun dochter Berendina Meynen (1819) trouwde in 1840 met
Gerrit Jan Salemink (1816). Hij kreeg het bedrijf in 1841 op
zijn naam.
Vanaf ongeveer 1862 tot 1903 is het bedrijf in handen van
Arend Breukelaar (1837) gehuwd met Aaltjen Veldhorst
(1839). Na het overlijden van Breukelaar op 6-8-1906 blijft
zijn weduwe daar wonen tot aan haar dood op 17-12-1920.
Zoon Hendrik Breukelaar (1875) wordt in 1903 de nieuwe
eigenaar. Hij trouwt op 27-11-1930 met Aleida W.Bruijl
(1905). Op 9-9-1938 komt Breukelaar te overlijden. De
weduwe Breukelaar hertrouwt op 26-10-1939 met Gerrit H.
Aalbers (1908).  Aleida W. Bruijl komt in 1968 te overlijden,
waarna Aalbers in 1969 hertrouwt met Mina Colenbrander.
Zij is in 1989 is overleden.
Het voorhuis wordt in 1989 gehuurd door Karin Tangelder en
Jan Hendriksen. Nadat Gerrit Aalbers in 1990 is overleden
komt het bedrijf in de verkoop en wordt het eigendom van
Johannes B.I. Pothoff van boerderij de Spork.

Deze eigendom heeft niet lang geduurd want in 1992 ver-
koopt hij de gebouwen (het voorhuis) van de Kleine Kroeze
aan Theo Tangelder van de Bult en zijn dochter Karin
Tangelder. De grond houdt Pothoff in zijn bezit.
De beide kopers van de gebouwen hebben, samen met Jan
Hendriksen, in een 10 jarenplan een grondige verbouwing
doorgevoerd, waarbij de oude stijl zoveel mogelijk is gehand-
haafd. In de keuken doen de handgevormde stenen uit de
vorige hoeve platliggend als vloer dienst en bevat de schouw
nog originele paarse Makkumer tegeltjes. De binnendael is
nog met een rode potlander vloer en een gebint met vleis-
wimmen uitgerust. De houten trap naar boven is nog origi-
neel, namelijk met peppelen planken afgetimmerd.
In het voorhuis ligt nog een Monasso granieten gangvloer
met mozaïek en kan men in de opkamer boven op de gewelf-
kelder met estrikvloer nog de twee originele beddenkasten
aanschouwen. In de kamer en in de beste kamer staan de
Jugendstil tegelschouwen te pronken. In 1994 is Karin
Tangelder (1967) getrouwd met Jan Hendriksen (1967).

• Foto rechterpagina: Jan en Karin Hendriksen met hun kinderen 
Silvia en Tom
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E.J. (Jan) Hendriksen en
K. (Karin) Hendriksen-Tangelder
Kinderen Silvia en Tom

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Gert en Mina Aalbers - Colenbrander voor hun huis

• Gert en Mina Aalbers - Colenbrander 



Hendriksen
Kroezendijk 2

“DE KLEINE KROEZE” 7064 KX
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J.J.H.M. (Jos) Roes en
J.A.M. (Ans) Roes-Erinkveld
Kinderen Remke, Yvonne en Arjan

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

De boerderij de Reinder was rond 1825 van Steven Martens
(1766), gehuwd met Willemina Nagel (1779). Bij hen woon-
de een weduwnaar Jan Sluter, die wellicht eerder de eigen-
aar is geweest. Na hun overlijden in respectievelijk 1840 en
1843 werd hun zoon Gerrit J. Martens (1811), gehuwd met
Wilhelmina Mulderman (1814) hun opvolgers. Deze werden
op hun beurt weer opgevolgd door de dochter Wilhelmina C.
Martens (1844) en gehuwd met Antony Schoemaker (1835).
Na het overlijden van Schoemaker in 1890 werd het bedrijf
door de weduwe voortgezet.  
Vanaf 1914 nam een zoon het over Joannes B. Schoemaker
(1875) gehuwd met Theodora Stapelbroek (1886) het over.
Dit echtpaar is kinderloos gebleven. Zij zijn overleden in 
respectievelijk 1952 en 1958. Gerrit Roes (1916) was in mei
1936 als ‘grote knecht’ op de Reinder ge-komen. Hij trouwde
op 28-6-1955 met Jo Steverink van Nelles. Zij hebben het
bedrijf na het overlijden van de weduwe Schoemaker
gekocht. Gerrit Roes is op 18-1-2003 overleden.

St.Vincentiusvereniging.
Deze vereniging zorgde voor de armen in Silvolde.
Inzamelingen werden daarvoor gehouden van aardappelen,
wortels, granen en dergelijke ook onder de boeren in de
Kroezenhoek (de hongerkar). De aldus aangelegde voorraad
werd bewaard onder de kleuterschool in Silvolde bij de zus-
ters Franciscanessen en van daaruit verdeeld.
Ook fungeerden de leden van deze vereniging als dragers bij
de uitvaarten van mensen met weinig geld. Gerrit Roes en
Toon Kroezen waren lid van deze St.Vincentiusvereniging.
Naast de boerderij werd op de Reinder voor de ouders in
1983 een nieuw huis gebouwd, waar de weduwe Roes –
Steverink nu nog woonachtig is. 
Via een maatschap werd het bedrijf in 1995 van zijn ouders
overgenomen door Josephus (Jos) J.H.M. Roes (1959), in
1983 gehuwd met Johanna (Ans) A.M. Erinkveld (1961).
• Foto rechterpagina: Remke, Ans, Arjan, Jos en Yvonne Roes



Roes
Kroezendijk 1

“DE REINDER” 7064 KX


