
DE KROEZENHOEK

Dit betreft de nieuwbouwwoning naast de boerderij “de
Reinder”, die bewoond wordt door de weduwe Roes-Steverink,
zoals omschreven bij Kroezendijk 1.
Zoon Reinerus (René) B.A.M. (1964) zal met zijn gezin de
bewoning van deze woning te zijner tijd overnemen. René is
getrouwd met Ellen Ebbers en hebben 3 kinderen: Elianne,
Gerwin en Jolinde.
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J. (Jo) Roes-Steverink

Kinderen Marian, Wim, Jos en René.

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Jo en Gert Roes en dochter Marian
• Jo en Gert Roes met hun kinderen Jos, Marian, René en Wim

• Foto rechterpagina: Jo  Roes 

• Gert en Jo Roes met de melkkar en kinderen Wim, Jos en Marian



Roes
Kroezendijk 1a

7064 KX



DE KROEZENHOEK

Deze woning met de naam “de Koekoek” is omtrent 1835/1836
gebouwd door Hendricus Meynen (1807), gehuwd met Grada
Ebbers (1799). Deze Meynen was een zoon van Derk Meynen
en Berdina Kroezen, die op de Kleine Kroeze woonden. De
Koekoek is dus een afsplitsing van de Kleine Kroeze.
Hendricus Meynen was volgens zijn huwelijksakte dagloner
en “schutter bij het derde bataljon der tweede afdeling mobile
Geldersche schutterij”. Grada Ebbers komt op 19-12-1865 te
overlijden. Hendricus hertrouwde op 12-4-1866 met Maria
A. Koldeweij (1823). Uit dit huwelijk wordt 1 kind geboren
namelijk Arnoldus W. Mijnen (1867) Door een ambtenaar van
de burgerlijke stand is de schrijfwijze veranderd van Meynen
naar Mijnen. Hij trouwde op 29-4-1895 met Johanna Knuvink
(1869). Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren Zoon
Johannes Th. Mijnen (1900) bleef op het landbouwbedrijf
annex kippenfarm en trouwde in 1929 met Johanna A.Geven
(1900), afkomstig uit buurtschap Beggelder bij Dinxperlo. Na
het overlijden van zijn vader op 8-1-1953 bleef de oudste zoon
Wilhelmus J. Th. (Wim) Mijnen (1930) bij zijn moeder op het
bedrijf. Hij trouwde op 6-5-1958 met Johanna M. Kroezen
(1934). Zijn moeder is overleden op 1-8-1979. Wilhelmus
Mijnen kwam op 28-9-1972 te overlijden.
Het bedrijf werd in 1975 wegens verhuizing van weduwe J.
Mijnen-Kroezen naar Kerspas 1 verkocht aan Jozef de Jager
(1928), gehuwd met Eva L. S. Schirrmeister (1929).

In juli 1997 heb-
ben deze, wegens
vertrek naar
Doetinchem, boer-
derij de Koekoek
doorverkocht aan
Wilhelmus V.J. M.
Beijer (1950),
gehuwd met 
Maria H. van 
Toor (1952).
Wim en Maria
hebben meerdere 
jaren ontwikke-
lingswerk gedaan in onder andere India, Indonesië en
Tanzania. Eenmaal terug in Nederland werkten beiden nog
voor allerlei buitenlandse projecten.
Wim werkt nu als projectleider bij de gemeente Doetinchem.
Maria werkt als ambtelijk secretaris van een medezeggen-
schapsorgaan voor ouders van kinderen met een verstande-
lijk beperking. Zij zien hun huis als een toevluchtsoord om te

genieten van de natuur
en de rust.
Hun familie en vrien-
den laten ze daar graag
van meegenieten.

• Wim en Annie Mijnen
met de kinderen Marcel,
Theo en Wilfried

• Foto rechterpagina:
Wim Beijer en 
Maria van Toor met de
oogst van hun land
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W.V.J.M. (Wim) Beijer en
M.H (Maria) van Toor

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Arnoldus en Johanna Mijnen-Knuvink met
hun kinderen Johan, Wim, Theo en Johanna

• Annie Mijnen, Riet ten Have, Wim Mijnen, Opa Mijnen, Wim Kroezen,
Leo ten Have, Lei Mijnen en Harry ten Have



Beijer
Kroezendijk 4

“DE KOEKOEK” 7064 KX



DE KROEZENHOEK

Deze woning werd in 1967 gebouwd door Johan Tuenter en
Grada Tuenter-Jansen wonende op Langedijk 7. Zij gingen
hier wonen met hun dochters Gerda (Ger) en Anneke. Ger
en Anneke waren ongetrouwd en Ger bleef hier wonen na
het overlijden van haar ouders. Ger werkte als kraamver-
zorgster en vierde in 1985 haar 25 jarig jubilieum.
In 2003 is de woning gekocht door haar broer, familie
Tuenter-ter Maat (Bertie en Paulien), voordien wonende op
Langedijk 7.
Bertie Tuenter had in het verleden een kleinschalige boerderij,
eerst een gemengd bedrijf en later met vleesvee en akkerbouw.
Daarnaast heeft hij 40 jaar gewerkt bij de zuivelcoöperatie.
Begonnen bij “De Eendracht” in Silvolde en later bij
Coberco, waar hij met een vrachtwagen de melk bij de 
boeren ophaalde.
Bij de melkfabriek had elke boerderij een nummer dat ook
vermeld stond op de melkbussen. Tot de jaren 70 waren er
nog veel boerderijen met ook melkkoeien in de Kroezenhoek.
Bertie weet nog alle busnummers op te noemen: De Vliege 473,
Willeke /Te Beest 184, Ernst 51, The in de Wei 262, Nelles 268,
Vels/Jansen 424, Doevendans/Jansen 583, Vossers 727,

Bosman (nu Wolters) 206, Rougoor (nu Mullink) 799, enzo-
voorts. Practisch alle bewoners hebben melk geleverd aan de
“botterfabriek”. Nu in 2006, zijn er nog 8 melkveehouders actief.
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E.Th. (Bertie) Tuenter en
P. (Paulien) Tuenter-ter Maat
Kinderen René, Arnoud en Edwin

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Gerda Tuenter als kraamverzorgster

• Foto rechterpagina: Paulien en Bertie Tuenter

• René, Arnaud en Edwin Tuenter



Tuenter
Langedijk 9

7064 KT



DE KROEZENHOEK

Johan Tuenter (1892-
1983), getrouwd met
Grada (Anna) Jansen
(1902-1996) woonden
na hun huwelijk eerst
bij de moeder van
Johan op Langedijk 3.
Zij hebben Langedijk
7 in 1933 nieuw ge-
bouwd. Johan en Anna
kregen 10 kinderen,
Lieneke, Doortje,
Gerda, Gerrit, Jan,
Henk, Wim, Bertie,
Anneke en Willemien.
De familie Johan
Tuenter -Jansen liet
naast Langedijk 7 in
1967 een nieuwe
woning bouwen
(Langedijk 9) en ging
daar zelf wonen met

hun dochters Gerda en Anneke. Hun zoon Engelbertus
(Bertie) Th. Tuenter, gehuwd met Paulien Ter Maat ging
wonen op Langedijk 7. Ze kregen 3 kinderen, René en de
tweeling Arnaud en Edwin. In oktober 2003 heeft Arnaud
Tuenter, samenwonend met Lisette van Raay de woning over-
genomen. Bertie en Paulien zijn verhuisd naar Langedijk nr 9. 
Johan Tuenter (1892) had een broer verloren. Deze was
gestorven door een blikseminslag. Johan had samen met zijn
broer op de knie van hun vader Gerrit gezeten toen de blik-
sem insloeg. De broer van Johan overleed hieraan. Johan
was ongedeerd en vader Gerrit overleed jaren later (1914)
mede door de gevolgen van de blikseminslag.
Anna, de vrouw van Johan wilde niet meer wonen op een
plek (Vels) waar zo vaak de bliksem ingeslagen had. De plek

Langedijk 7 werd bepaald door Anna die niet te dicht bij de
buren wilde wonen. Helaas was dit de laagste plek in het
land. Volgens overlevering is deze plek met 80 karren zand
opgeheugd door “Jansen van de Ei” uit Silvolde.
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A. (Arnaud) Tuenter en
L. (Lisette) van Raay
Kind Evi

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Johan en Anna Tuenter

• Johan Tuenter

• Johan en Anna Tuenter met kinderen Wim, Anneke en Willemien 

• Foto rechterpagina: Arnaud, Lisette en Evi

• Familiefoto van Johan en Anna Tuenter tijdens 50 jarig huwelijksfeest
(20-1-1999)



Tuenter
Langedijk 7

7064 KT



DE KROEZENHOEK

Zoals hiervoor al vermeld vormde deze woning aanvankelijk
één geheel met Langedijk 5. De splitsing vond plaats omstreeks
1863 en dit gedeelte werd toen bewoond door Garrit J. Groot
Nibbelink (1802), op 62-jarige leeftijd in 1864 gehuwd met

Dina J. Vossers (1840) van boer-
derij Bruunse (Lichtenberg 6) en
een zus van Hendrika op
Langedijk 5. Na het overlijden
van Garrit J. Groot Nibbelink in
1876 hertrouwt Dina Vossers met
Engelbart Klomp (1843). Zoals
vermeld bij het adres Langedijk 5,
is boerderij Vels vermoedelijk in
1901 afgebrand en herbouwd.
Dina Vossers is overleden in 1907
en Engelbart Klomp hertrouwt in
1910 met Hendrika  J. Schess (1847).

Wanneer de volgende bewoners komen is niet geheel duidelijk.
Waarschijnlijk heeft Engelbert Klomp bij zijn nieuwe huwelijk
dit deel van de boerderij verkocht aan Gerrit Tuenter (1847),
gehuwd met Dora J. Kemink (1851).
In 1927 huwt de zoon van Gerrit en Dora, Johan Tuenter het
buurmeisje Grada (Anna) Jansen. Grada was een dochter
van Gerrit Johan Jansen en Lina Seesink en ook dit gezin

woonde op Vels. Johan en Grada gaan tijdelijk bij moeder
Dora inwonen. In 1933 bouwen Johan en Grada een nieuwe
woning op het adres Langedijk 7 en gaan daar wonen. Later
gaat Dora bij hen inwonen en overlijdt in 1946. 
De woning van Dora wordt later
bewoond door een stiefzoon van 
Dora, Gerrit Tuenter (1909) en 
zijn vrouw Hentje Schut (1917). 
Deze hebben er gewoond tot 10-5-
1948 toen de boerderij geheel af-
brandde door een blikseminslag. 
De familie Tuenter is toen vertrok-
ken naar Silvolde, Ulftseweg 40.
Omstreek 1880 wordt de schuur 
op Vels gebouwd of verbouwd tot
woning voor Berend Grootenhuis (1812) en zijn dochter
Grada Grootenhuis (1853), getrouwd met Gerrit Meijerman
(1857). Vervolgens woonden er tijdelijk Derk W. Hallerdijk
(1869), gehuwd met Grada W. Wossink (1879). De volgende
bewoners waren Dorus Swienink (1877) en zijn vrouw
Grada H. H. Colenbrander (1882), die omstreeks 1911/1912
verhuisden naar de Dinxperloseweg. In 1911 verkopen
Herman Wensink (schoolhoofd te Westendorp) en zijn vrouw
Johanna Groot Nibbelink, “Vels” aan Gerrit J. Jansen (1877)
en zijn vrouw Geertruida H. (Drikke) Beernink (1889). 
In een akte staat beschreven staat: “plaatsje Vels (Schuur/
woonhuis), groot 30 are en 9 ca benevens de uitweg met
opgaande bomen aldaar lopende van het Rondeel naar de
Kroezenhoeksche straat (Oude Dinxperloseweg of ook
Beltermanssstraate), het zuid westelijke gedeelte hiervan,
groot 63 are en 80 ca”. 

• Grote foto: Wim en Sannie Jansen
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W. (Wim) Jansen en
S. (Sannie) Jansen-van Rinsem
Kinderen Bertie en Mariska

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• G.J. Jansen

• G.H. Jansen -Beernink

Boerderij Vels was aanvankelijk een pachtboerderij van de heerlijkheid Lichtenberg.
Huis en heerlijkheid ”Lichtenberg” is een Anholts leen onder Silvolde, oorspronke-
lijk afkomstig uit de familie Van Wisch. Via de families Van Der Hoeven en Van
Laer in 1756 geërfd door Jacob van Heeckeren van Kell. In 1803 door zijn zoon
Willem H. A. C. van Heeckeren van Kell verkocht aan Maurits ten Brinck. In
1831 wordt de heerlijkheid Lichtenberg in het openbaar verkocht. In 1829 woonde
hier Reindert te Velde (1794), gehuwd met Christina te Boekhorst (1798). Bij de
openbare verkoop van de heerlijkheid Lichtenberg komt op 16-6-1831 deze boerderij
in handen van Frederik Groot Nibbelink, landbouwer te Varsseveld. Na het overlijden
van Frederik in 1857 komt hier tot 1871 te wonen de ongehuwde Willem Hofs (1828).
Omstreeks 1863 werd de woning gesplitst en ging onder Hofs de bewoning verder als
Langedijk 5. Ook de huizen op Langedijk 7 en 9 vinden hun oorsprong in boerderij
Vels. Boerderij Vels is 2 maal afgebrand en tegelijkertijd hebben er meerdere families
gewoond. In het navolgende wordt de historie per huis weergegeven.Langedijk 3 en 5



Jansen
Langedijk 3

“VELS”  7064 KT



DE KROEZENHOEK

Willem Hofs, ongehuwd heeft hier gewoond tot 20-2-1871.
Nadien vestigden zich hier Berend W. Vrieselaar (1846), ge-
huwd met Hendrika Vossers (1846), afkomstig van boerderij
Bruunse (Lichtenberg 6). In 1880 staan op dit adres inge-
schreven Berend Konink (1843), gehuwd met Willemina J.
Grotenhuis (1847). Volgens overlevering is deze boerderij
Vels in 1901 afgebrand en nadien herbouwd. Berend Konink
en zijn vrouw zijn in 1915 overleden, waarna de bewoning
werd overgenomen door de dochter Hermania J. Konink
(1875), in 1904 gehuwd met Jan W. Bruil (1866), afkomstig
uit Doetinchem. Jan was schoenmaker en oefende zijn vak
uit in de schuur naast hun woning. Zij hebben op dit adres
gewoond tot 10-5-1943.
Op 17-3-1934 wordt Bernardus (Bernard) A. Tangelder
eigenaar van de helft van boerderij Vels. Hij neemt dan de
eigendom over van F.J. Wolbring (Pogge Mozes van de
Bontebrug), die er niet zelf heeft gewoond. Bernard Tangelder
is afkomstig van boerderij ‘de Wei’ (Oude Dinxperloseweg 61).
Op 10-5-1948 wordt tijdens een onweersbui ’s middags om
16:00 de boerderij getroffen door bliksem en brandt dan geheel af.
De bewoners waren toen de familie Ter Heurne, die daarna
onderdak hebben gevonden in de verbouwde schoenmakers-
werkplaats van Jan Bruil. Omstreeks 1960 zijn ze verhuisd
naar het Oude Steentjeshuis (Oude Dinxperloseweg 72).
In 1951 bouwt Bernard Tangelder (1907-1988) een nieuw
huis ten westen van de afgebrande boerderij. Bernard
Tangelder trouwt in 1952 met Johanna Th.G. (Jo) Weijers
(1925) uit Vethuizen. Ze krijgen 5 kinderen, André (1952),
Nardi (1954), Tini (1955-1998), Thea (1956) en Vincent (1959).
Na het overlijden van Bernard Tangelder in 1988 is de huis-
plaats Vels verkocht aan C.H. van der Klauw. Deze heeft het
huis weer verkocht in 1994 aan de familie B. Leijting-Heuthorst.
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B. (Benno) Leijting en
D. (Dorien) Heuthorst
Kinderen Ida en Teuntje

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Benno Leijting, Dorien Heuthorst en de kinderen Ida en Teuntje

• Bernard en Jo Tangelder met de kinderen Andre, Nardi, Tini, Thea en
Vincent



Leijting
Langedijk 5

“VELS”  7064KT
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Jan Tangelder (de Amerikaan) had op de hoek van de Oude
Dinxperloseweg en de Lichtenberg een leegstaand kippenhok,
dat omstreeks 1970 werd verhuurd aan A.Weetink. Hij
woonde in Doesburg en werkte in Dinxperlo. ’s Morgens
stapte hij uit de bus op de Ulftseweg, liep via de Lichtenberg
naar de schuur en verzorgde de varkens. Op de Kerspas nam
hij de bus naar Dinxperlo. Langzaamaan ontstond een soort
vakantiehuis, aanvankelijk zonder gas, water en elektriciteit.
Het houden van dieren ontwikkelde zich verder, al spoedig
kregen de vogels de overhand en begon hij ook met de handel
in voer, kooien en aanverwante artikelen. Dit groeide uit tot een
internationale handel met in- en verkoop van vogels in Japan,
Maleisië, Korea, Afrika en het Midden Oosten. In 1981 brandde
alles af en werd er een nieuw huis gebouwd. Vanwege de enor-
me concurrentie moest hij het over een andere boeg gooien en
is hij overgeschakeld op hamsters, pony’s, struisvogels, herten,
pluimvee en dergelijke. Wegens ziekte moest hij zijn handel
beperken tot het Midden Oosten en wel voornamelijk Saoudi
Arabië. Enkele keren per jaar gaat hij daar naar toe. 
In zijn vrije tijd schildert hij abstracte schilderijen en is hij
inmiddels ook met exposeren begonnen. Hij is nu bezig met
het inrichten van een expositieruimte bij zijn woonhuis en
hoopt binnen afzienbare tijd te kunnen exposeren.
Hij vindt het bijzonder jammer dat men altijd zo snel over
hem oordeelt, zonder hem echt te kennen.
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A.C.P.M. (Bert) Weetink

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Bert Weetink voor zaken in het buitenland

• Bert Weetink 

• Foto rechterpagina: Woning en vogelhuis Weetink 



Weetink
Lichtenberg 7

7064 KV
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Omstreeks 1830 woonden op dit adres, ook wel “Lumers”
genaamd: Barend Koenders en Willemina Barink. Koenders
was een timmerman. 
Ook zijn opvolger Derk J. Rosier (1808) was een timmer-
man en getrouwd met Everdina Seinhorst (1806). Na hun
overlijden in respectievelijk 1877 en 1875 kwam hun dochter
er wonen. Het was Everdina Rosier (1838) gehuwd met Jan
Rougoor (1833). Zij werden in 1893 opgevolgd door hun
zoon Evert J. Rougoor (1875), gehuwd met Elisabeth te Pas
(1880). Zij is in 1912 overleden en in 1913 hertrouwde
Rougoor met Hendrika Konink (1884). De ”Lumers” was

een vruchtbare plaats. Thé Rougoor is er in 1916 geboren en
maakte daar deel uit van een gezin met 15 kinderen en nam
het bedrijf over. Thé Rougoor trouwde in 1945 met Antje
Konink (1922). Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren,
Hermien, Jan en Jeanette. De boerderij werd aanvankelijk
gerund samen met de ongetrouwde boer van Thé, Derk
Zoon Jan
is op 27 
jarige leef-
tijd door 
een tragisch
motorongeluk
om het leven
gekomen. 
Het voorhuis
werd in 1956
geheel ver-
nieuwd. 
Het achterhuis is in 1971 door brand verwoest. Toen werd
van rundvee overgeschakeld op varkens en werd er een nieu-
we varkensschuur gebouwd. Thé en Antje zijn in 1988 in
Varsseveld gaan wonen. De jongste dochter Jeannette (1963)
trouwde in 1988 met Benny Mullink (1956), afkomstig uit de
Gaanderse Heide. Zij hebben twee kinderen. Benny Mullink
werkt in de bouw en houdt daarnaast op het bedrijf vleesvee
van het ras “Blonde d’Aquitaine”. Een lastschuur werd in
1998 vervangen door een moderne werktuigenloods.
De grond van het bedrijf lag aanvankelijk verspreid in de
Slaege, de Rademaker, de Nachtegaal (achter Suselbeek), de
Lichtenberg en in ’t Veld. Door verkoop en ruilverkaveling is
dat teruggebracht tot de Nachtegaal en de Lichtenberg.

• Foto rechterpagina: Benny en Jeanette Mulink met hun kinderen Ivonne
en Lisette
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B. (Benny) Mullink en
J. (Jeannette) Mullink-Rougoor
Kinderen Ivonne en Lisette

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Thé en Antje Rougoor met hun kinderen Hermien, Jan en Jeanette

• Thé en Antje Rougoor 

• Brand in het achterhuis (1971)



Mullink
Lichtenberg 14

“LUMERS”  7064 KV
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Van deze woning zijn de volgende (hoofd-)bewoners bekend:
Van 1829 tot 1838 woonde hier Derk Luijmes, timmerman,
gehuwd met Gerritjen ter Heurne en van 1860 tot 1866
Reinier te Velde, dagloner (1794). Johan Bosman, dagloner
(1815) en zijn vrouw Grada Schut (1818) woonden er van 1867
tot 1884 en van 1884 tot 1921 was het huis bewoond door
zoon Lambertus H. Bosman (1858) landbouwer, getrouwd
met Maria E. Tangelder (1861). Van 1921 tot 1954 woonde

Bernardus
Bosman (1892)
landbouwer/
klompenmaker
en zijn uit
Lichtenvoorde
afkomstige
vrouw Elisa A.
Jansen (1895)
er. Ze kregen 6
kinderen, Bertus,

Dien, Teun, Annie, Marietje en Thea. Beernd Bosman is op 31
december 1995 op 103-jarige leeftijd overleden. Twee van hun
dochters, zuster Bernardi en zuster Liesbeth zijn op jonge
leeftijd ingetreden in het klooster te Heythuijsen (Limburg)
en van daaruit naar de missie vertrokken. Zuster Bernardi
werkte 45 jaar op Java, terwijl zuster Liesbeth dat 35 jaar in
Tanzania deed. Zuster Bernardi vierde in 2003 het 60-jarig
kloosterjubileum. 
Johannes Bosman (1902) werkte als timmerman aan de
R.K.-kerk in Silvolde en hielp daar bij allerlei gevaarlijke
klussen, zoals het plaatsen van het torenkruis en het plaatsen
van de kerkhaan. Dit verliep voor hem zonder problemen,
maar later is hij in de Lichtenberg bij het kersenplukken van
een ladder gevallen en aan de gevolgen daarvan overleden.
Johannes (Jan) W.B. van Hal, landbouwer/metselaar (1927)
en zijn vrouw Anna (Annie) J. Bosman (1930) woonden er
van 1954 tot 1997. Ze kregen 4 kinderen: Wim, Ria, Martien
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R. (Ria) Wolters-van Hal

Kinderen Marieke en Moniek

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Bernard en Elisa Bosman met hun kinderen Bertus,
Dien, Teun, Annie, Marietje en Thea

• Geheel boven: Jan en
Anna van Hal met
hun kinderen Wim,
Ria, Martien en Els

• Beernd Bosman wordt
100 jaar en wordt
gefeliciteerd door
Harry Starink, Mevr.
Ankoné en Jacques
Hoes 

• Bidprentje van
Johannes Bosman

en Els. In 1997 ver-
huisden Jan en
Annie van Hal naar
Silvolde en werd de
woning verkocht 
aan dochter Ria 
van Hal (1956),
getrouwd met Bennie
(Bart) Wolters, land-
bouwer/metselaar
(1952). Bart verbouwde de woning naar de oorspronkelijke
stijl, maar heeft helaas de bouw niet zelf kunnen voltooien
doordat hij onverwacht kwam te overlijden op 17-11-2001.
Ria en Bart hebben 2 kinderen, Moniek en Marieke

• Zr. Bernardi (Dien), Opa Bosman 
en Zr. Liesbeth (Marietje)

• Foto rechterpagina: Moniek, Ria en Marieke Wolters



Wolters
Lichtenberg 12

7064 KV
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De Lichtenberg 6, ook wel “Meurs” of “Bruunse” genoemd
werd rond 1830 bewoond door Hendrik J. Meurs en Agnes
Radstake.

In de jaren 1848 – 1880 was de hoofdbewoner Gerrit Naafs
(1807), die het overgedaan heeft aan Hendrikus Vossers (1835),
gehuwd met de dochter Johanna Naafs (1839).Vanaf 1913 is
de eigendom in handen van zoon Gerrit Vossers (1871), ge-
trouwd met Frederica Weenink (1878). 
Het bedrijf bestond rond die tijd uit een kleine, oude en slecht
onderhouden woning.
In 1936 besloot het echtpaar Vossers dit pand te slopen en er
een grotere boerderij voor een gemengd landbouwbedrijf te
laten bouwen. 
Aan het einde van de tweede wereldoorlog werd Gerrit
Vossers getroffen door een granaatscherf en is als gevolg
daarvan in 1945 overleden. Zoon Jan Vossers (1913), in
1961 getrouwd met Willemien Barink (1929) nam daarna het
bedrijf over. Zij kregen 4 kinderen, Gerrit, Rianne, Gerdien en
Gerben. Het bedrijf werd in 1985 overgenomen door zoon

Gerrit Vossers (1962), in 1986 getrouwd met Everdien
J.Veldhorst (1963), afkomstig van “t Oordeel” te Sinderen.
Jan en Willemien Vossers verhuisden toen naar Silvolde.
Jan Vossers heeft een ongeluk gehad met een tractor en
overleed aan de gevolgen daarvan in 1990.
Naast het landbouwbedrijf werkte Gerrit aanvankelijk als
loonwerker bij Freriks en later als metaal-bewerker bij
Rublo in Varsseveld.
Hij is actief in het verenigingsleven, zoals voor G.L.T.O.,
V.V.B. en raadslid voor Gemeentebelangen. Ook is het bij-
zonder dat Gerrit reeds drie keer Koning van de
Kroezenhoek geweest is, door bij het vogelschieten op de
Kroezenhoekse Kermis de romp eraf te schieten.
Ook is hij een bekende “weerboer” in de streek met zijn
weerstation “de Lichtenberg”.
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G. (Gerrit) Vossers en
E.J.(Everdien) Vossers-Veldhorst
Kinderen Thijs, Vera en Sjoerd

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Mina, Jan, Vader Gerrit Vossers, Anna, Gerrit, Moeder Drika Vossers-
Weenink, Wim en Hendrik

• Jan en Willemien Vossers met hun kinderen Gerrit, Rianne, Gerdien en
Gerben

• Gerrit en Everdien Vossers met hun kinderen Thijs, Vera en Sjoerd



Vossers
Lichtenberg 6

“BRUUNSE/MEURS”  7064 LH
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Dit huis, ook wel genoemd de Doevendans, werd omstreeks
1910 gebouwd en betrokken door de familie Ticheloven-
Borkes (van de Marmelhorst).
Van 1952 tot 1965 woonde er de familie J. Heebink-Alofs,
die het toen verkochten aan de huidige bewoners namelijk de
familie Jansen-van Laak.
Vanaf 04-01-1966 wonen hier Henricus (Harry) A.J.
Jansen, (1933) en zijn vrouw Johanna M. van Laak (1937).

Harry Jansen had een kleinschalig boerenbedrijf met varkens
en vleesvee en was inseminator bij het varkensstamboek.
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H.A.J. (Harry) Jansen en
J.M. (Johanna) Jansen-van Laak
Kinderen Jos, Angela en Jurgen
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HISTORIE

• Jan Heebink en Truus Heebink-Alofs

• Harry, Johanna en Jurgen Jansen



Jansen
Lichtenberg 4

“DOEVENDANS” 7064 LH
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Het huis is gebouwd vanaf 1980, door Toon Steentjes (1953)
gehuwd met Loes Grievink (1953). 
Toon Steentjes is afkomstig van Tuincentrum Steentjes aan
de Oude Dinxperloseweg 68.
Steentjes is werkzaam in de bouw en heeft het huis met
behulp van de familie Gotink zelf gebouwd.
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A.Th.M. (Toon) Steentjes en
L.S. (Loes) Steentjes-Grievink
Kinderen Tom, Lindy en Laura

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Kraamschudden door Carnavalsvereniging De Metworst

• Foto rechterpagina: Toon en Loes Steentjes met hun kinderen Lindy,
Laura en Tom



Steentjes
Oude Dinxperloseweg 62

7064 KS
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Dit adres is algemeen bekend onder de naam “De Vliege”,
hoewel ook de naam “Korentjes Stede” veel in oude stukken
voorkomt. Omstreeks 1825 woonde hier Willem Kroesen

(1779) van beroep kleermaker, gehuwd met Margaretha
Bisselink (1761). Rond 1835 staan op dit adres ingeschreven
Derk J. Beenen (1812), eveneens kleermaker van beroep,
gehuwd met Johanna Lovink (1798). Beenen was afkomstig
van de Prins, thans Oude Dinxperloseweg 57.
In 1871 trouwde hun dochter Gerritjen Beenen (1840) met
Johannes Konnik (1838). Zij trokken in bij de inmiddels
weduwe geworden J. Beenen-Lovink. Dit duurde zo tot
1906 toen Johannes Konnik kwam te overlijden en zoon
Bernardus Konnik (1880) trouwde met Grada Verheij (1882).
Uit het huwelijk van Bernard en Grada zijn zeven dochters
geboren. Grada Verheij was baakster, die samen met dokter

Ris ruim vijftig
kinderen ter
wereld heeft
helpen bren-
gen. Beernd
van de Vliege
noemde zijn
dochters gek-
scherend zijn 7
boetepsalmen.

Verder was 
hij varkens-
handelaar en 
in de winter
werkte hij als
houthakker.
Beernd was 
60 jaar koor-
zanger en is 
in de H. Mau-
ritius kerk 
gedecoreerd met de versierselen van Pro Eclecia. De jongste
dochter, Wilhelmina (Willemien) J.M. Konnik (1926), is
getrouwd met Wilhelmus (Wim) H. Zweers (1922), afkomstig
uit Zeddam. Zij waren aanvankelijk inwonend bij haar ouders
en hebben in 1965 ter vervanging van de oude “Vliege” een
nieuw huis gebouwd.
Zij kregen vier kinderen, waarvan de oudste helaas maar vier
uur geleefd heeft. De kinderen zijn Ingrid, Brigitte en Marcel.
In 2003 zijn ze verhuisd naar het Kloosterhof in Silvolde.
Hun huis is toen verkocht aan J. Th. Verheij (1974) en W.E.
Willemsen (1976).
Tegenover Vliegen
Beernd lag omstreeks
1940 op grond van de
Belterman het voet-
balveld van
R.K.V.V.S.
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J.Th. (Roy) Verheij en
W.E. (Wenke) Willemsen
Kind Greetje

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Bernardus Konnik en Grada Verhey en hun 7 dochters

• Johannes Konnik en Gerritje Beenen met hun kinderen

• Het oude huis

• Willemien en Willem 
Zweers met hun 
kinderen Ingrid, 
Brigitte en Marcel

• Foto rechterpagina: Roy en Wenke Willemsen



Verheij
Oude Dinxperloseweg 64

“DE VLIEGE” 7064 KS

• Wilhelmien en Willem Zweers
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Aan deze woning, volgens archiefstukken “Willeke”genaamd,
is lange tijd de naam van Tangelder verbonden geweest.

Rond 1825 woonde hier Hendrik Jan Tangelder, een daglo-
ner, die rond 1858 is opgevolgd door Hermanus Tangelder
(1826), landbouwer, gehuwd met Willemina Lensink (1832).

Na het overlijden van Hermanus op 21-5-1881 kwam de
woning in handen van de dochter Maria E. Tangelder (1863),
op 20-11-1884 gehuwd met Lambertus Bosman (1850). Na
het overlijden van Bosman bleef de weduwe op dit adres
wonen samen met zoon Herman tot omstreeks 1920. 

Het pand kwam toen in handen van Johannes Bongers
(1853) en Hendrika Bongers (1852).

In 1935 vestigden zich hier Gerrit W. Tebeest (1893),
gehuwd met Grada W. Meurs (1898). Zij hadden een klein
landbouwbedrijf en hij was tevens fietsenmaker, vanuit een
schuurtje achter zijn woning. Zoon Arend J. (1924) heeft
gestudeerd en is op jonge leeftijd naar het buitenland ver-
trokken. Na het overlijden van zijn ouders heeft hij deze
woning nog een tijdje als vakantiehuis gebruikt.

In 1989 heeft hij het verkocht aan Theodorus G.M. Holland
(1937), gehuwd met Yvonne M.A. Tieke (1962). Zij hebben
het pand grondig verbouwd. Yvonne heeft een eigen bedrijf
“Holland Retail”, dat zich bezig houdt met onder andere
opleiding, training en consultancy, voor de detailhandel.
Theo heeft een eigen atelier en galerie voor beeldhouwen,
keramiek en schilderkunst.
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T.G.M. (Theo) Holland en
Y.M.A. (Yvonne) Tieke

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Foto rechterpagina: Theo en Yvonne Holland



Holland
Oude Dinxperloseweg 66

“WILLEKE”  7064 KS
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Op “de Prins” woonden omstreeks 1825 Willem Beenen (1759)
en zijn vrouw Geertruid Kempers (1779). Beenen was van
beroep kleermaker, terwijl hij later als dagloner de kost ver-
diende. Hun dochter Grada Beenen (1803) trouwde met
Gerhardus Bongers (1815), die de woning overnam van haar
inmiddels overleden ouders. Bongers was houtskoolbrander,
iemand die vroeger koolhopen verbrandde tot houtskool voor
ijzergieterij Dru en de handel.
Kolenbranden.
Meerdere buurtbewoners verdienden er vroeger een centje bij
met het kolenbranden. Hiermee werd houtskool geproduceerd
voor Dru en burgers (“in de stoof”). Brandstapels van hout
werden dicht geplagd, zodat het hout niet kon verbranden,
maar wel bleef smeulen. Vaak hadden ze gelijktijdig meerdere
houtstapels, die dan ’s nachts gecontroleerd moesten worden,
om verbranding te voorkomen.
In 1880 kwam de woning in handen
van Everhardus Ebbers (1828),
gehuwd met Willemina Keuper
(1828). Ebbers was van beroep klom-
penmaker, een vak dat destijds door
meerderen in de Kroezenhoek werd
uitgeoefend als bijverdienste.
Zij hebben daar gewoond tot 1892,
toen de woning werd overgenomen
door Bernardus Steentjes (1826),

gehuwd met Christina Knuvink
(1828).
Hun dochter Johanna Steentjes
(1861) en haar echtgenoot
Gerhardus Ernst (1859), timmer-
man, hebben daarna de woning op
hun naam gekregen. Gerhardus
Ernst is overleden op 23-3-1939 en
de eigendom ging over op de zoon
Johannes H. (Jan) Ernst (1899),

gehuwd met Theodora
(Doortje) Messink
(1899). Zij kregen de
kinderen, Wilhelmien,
Annie, Gert, Diny,
Beernd, Marie, Thea,
Jan, Corrie en Riky.
Vanaf 1967 wordt 
de woning bewoond
door hun zoon
Bernardus (Beernd)
Ernst (1934), die
gehuwd is met
Theresia (Trees)
Leuverink (1936). 
Hij had een eigen
kleinschalig landbouw-
bedrijf en was daarnaast werkzaam bij houthandel van Dam
en handelde ook in hout. Bernardus Ernst was een echte
Kroezenhoeker, zeer behulpzaam, die zich voor veel activitei-
ten in de Kroezenhoek verdienstelijk heeft gemaakt. Zo was

hij actief bij het
rijden van de
koningsparen 
en bij de voor-
bereiding van
feesten in de
Kroezenhoek.
Hij is overleden
op 16 juli 2003.
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T. (Trees) Ernst-Leuverink

Kinderen Jacqueline en Karin

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Doortje Ernst-Messink

• De houthandel van Beernd Ernst 

• Trees 
en 
Beernd 
Ernst

• Jan Ernst



Ernst
Oude Dinxperloseweg 57

“DE PRINS”  7064 KS

• De oude boerderij "De Prins"
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Op dit adres is vanaf
ongeveer 1929 het
tuincentrum van
Steentjes gevestigd.
Het werd in 1929 ge-
sticht door Theodorus
(Theet) A. Steentjes
(1906), gehuwd met
Wilhelmina J. Gootink
(1908). Toen werden
\er hoofdzakelijk kerst-
bomen, fruit  en laan-
bomen en heesters ge-
kweekt. Enkele jaren
later werd er een bloemenkas gebouwd en werden er een aantal

broeibakken aangelegd. Dit
was ook het begin van de ver-
koop van snijbloemen en
kamerplanten aan particulieren.
Voor de inkoop moest
Steentjes ’s morgens vroeg
met de motor naar Velp, waar
de bloemen per trein uit
Rijnsburg waren afgeleverd.
Later werd het bedrijf uitge-
breid met een zaadhandel
voor de boeren. Met de bloei
van het bedrijf is ook het ge-
zin van Th. Steentjes gegroeid.
Zij kregen 12 kinderen, waar-
van de eerste bij de geboorte
is overleden.
Beide ouders hebben in de
oorlog 1940-1945 veel onder-
gronds werk verricht en onder-
duikers gehuisvest, waar ze

het verzetsherdenkingskruis
voor hebben ontvangen. 
In de oorlogsjaren heeft 
Th. Steentjes  soms met gevaar
voor zijn leven  op de fiets 
bietenzaad en dergelijke uit
Enkhuizen gehaald. In de 
60-er jaren kwam de aanleg
van tuinen op gang, een werk
dat voornamelijk door de zoon
Joop Steentjes werd gestimu-
leerd en ook uitgevoerd.
In 1969 werd er een nieuwe
verkoopkas gebouwd en in ‘72
nam Josephus J. Steentjes
(1940), gehuwd met Th. M.B.
(Ellie) Schepers (1939) het
bedrijf over. Zijn ouders 
verhuisden toen naar de 
Oude Dinxperloseweg 70, 
waar zoon Joop gewoond had.
In de jaren ’70 en ‘80 zijn er
meerdere kassen bijgebouwd.
Robert, Miranda en Simone
Steentjes zijn later ook in het
bedrijf gekomen, waarna ook
de verkoopruimte voor groene 
planten is uitgebreid. De firma 
richt tegenwoordig voornamelijk 
op de verkoop aan particulieren. Het bedrijf omvat momen-
teel ongeveer 5.000 m2 winkelruimte. Begin 2005 hebben
Joop en Elly de woning verruild met die van Robert.
• Robert Steentjes met de zonen Rick, Huub en Ties
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R. (Robert) Steentjes 

Kinderen Rik, Huub en Ties

HUIDIGE BEWONERS

HISTORIE

• Vader Steentjes op de Rudsch

• Foto links, bovenste rij: Opa Steentjes, 
Tom van de Kemp, Wim Steentjes, Joop en
Dien Steentjes Onderste rij: An van de
Kemp-Steentjes, Mineke Steentjes-Gotink, 
Th. Steentjes en Marie Steentjes

• Annie, Riet, Betsy, Joop, Everdien, Willy,
Theo, Lidy, Tonny, Gerard, Hein en vader
en moeder Steentjes

• Vader Steentjes met personeel tussen de bloemen 

• VVader Steenjes en Herman Ditters

• Zr. Alouisiana, Anna van de Kemp-
Steentjes en Marie Steentjes



Steentjes
Oude Dinxperloseweg 68

7064 KS
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Deze woning is omstreeks 1893 gebouwd en bewoond door
Bernardus Bongers (1859), van beroep landbouwer.
In 1895 werd het pand overgenomen door Johan Bosman
(1857), gehuwd met Grada Hartemink (1862). Bosman is
overleden op 12-3-1898. De weduwe Bosman-Hartemink
bleef er wonen tot 1906, toen het pand eigendom werd van
Gradus Navis (1882), gehuwd met Johanna Bruijl (1883).
Zij is overleden op 23-10-1932.
Na haar overlijden hertrouwde Navis op 20-6-1936 met
Everdina Gerritsen (1896). Zij hebben hier gewoond tot 1955
toen het pand werd overgenomen door E.J Tuenter, afkom-
stig uit Westendorp en getrouwd met Grada Schuurman.
Tuenter was destijds in loondienst bij Hendrik Eelderink in
Westendorp en verdiende erbij aan het vellen van populieren
voor de klompenmakers, die er toen veel in deze streek waren.
Bij dat “peppels houwen”, zoals dat in het dialect werd
genoemd, kwam toen nog geen kettingzaag te pas. Om de
peppel werd eerst een kuil gegraven om ‘de kont’ bloot te
leggen. Op deze manier kon zoveel mogelijk rendement uit
de boom worden gehaald en werd tevens de stronk groten-
deels verwijderd.

De familie Tuenter 
had 5 kinderen, Fien,
Theo, Henk, Dine en
Doortje. Fien Tuenter
trouwde in 1963 met
Benny Bourgondien 
en kregen 2 kinderen,
Emiel en Casper 
en woonde in de 
bungalow ernaast op
huisnummer 59a.
In het voorjaar van
1982 werd de woning
door brand verwoest 
en na de herbouw in
november van dat jaar
weer bewoond. 
Na de dood van zijn 
vrouw in 1986 woonde 
E. Tuenter er alleen, tot hij in 1990 verhuisde naar het
Antonia waar hij in 1992 gestorven is. In 1988 werd het
eigendom van Benny en Fien Bourgondien-Tuenter. Vanaf
1993 is het huis in het bezit van hun zoon Casper G.M.
Bourgondien (1967), gehuwd met Johanna (Annemieke)
Neijenhuis (1969) en hun 2 kinderen Diede en Wietse. Zij
hebben de Kroezenhoek op 21 juni 2004 verlaten om in
Breedenbroek te gaan wonen en ze zijn opgevolgd door
Henk en Caré van Raaij op 5 juli 2004, afkomstig uit
Gendringen.
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H.J. (Henk) van Raaij en
C.R.W.M. (Caré) van Raaij-Nas 

HUIDIGE BEWONERS
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• E.J. Tuenter

• Foto rechterpagina: Caré en Henk van Raaij

• Casper en Annemieke Bourgondiën met de kinderen Diede en Wietse



Van Raaij
Oude Dinxperloseweg 59

7064 KS
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Met het bouwen van deze woning werd in 1962 begonnen
door Benny en Fien Bourgondien (van nummer 59), die er
meerdere jaren hebben gewoond.

Na verschillende verbouwingen werd het in 1988 overgeno-
men door de weduwe Lina (Lien) J.A. Boers-Harmeijer,
geboren op 27-1-1935.

Zij dachten erover om het huis een naam te geven.
Fien Bourgondien had de gewoonte om gevangen spinnen
weer buiten te zetten. Maar deze kwamen weer terug. Zo-
doende wemelde het van de spinnen in huis, de naam “Het
Spinnenhuis” leek dus gerechtvaardigd.

DE GESCHIEDENIS VAN DE BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS

166

HISTORIE

L.J.A. (Lien) Boers-Harmeijer

Kinderen Petra, Judy en Daniella

HUIDIGE BEWONERS

• Foto rechterpagina: Lien Boers



Boers
Oude Dinxperloseweg 59a

“HET SPINNEHUIS” 7064 KS


