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HISTORIE

Het Oude Steentjeshuis (nummer 72) werd in 1966 vervangen
door een dubbel woonhuis met de nummers 70 en 72.
Op nummer 70 woonde het echtpaar Joop Steentjes-Schepers.
In 1972 ruilden zij de bewoning met zijn ouders Theet
Steentjes en Mineke Gootink. Th. Steentjes is overleden in
1984 en zijn vrouw in 1986. Na leegstand en tijdelijke verhuur werd nummer 70 bewoond door het gezin van Robert
Steentjes (1966), een zoon van Joop. In 2005 ruilden Joop
en Robert weer van woning.

• Robert, Miranda, Sander en Simone, kinderen van Joop en Elly Steentjes

• “Het oude Steenjeshuis”
• Foto rechterpagina: Joop en Elly Steentjes
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HUIDIGE BEWONERS
J.J. (Joop) Steentjes en
Th.M.B. (Elly) Steentjes-Schepers
Kinderen Robert, Miranda, Simone en Sander

Steentjes
Oude Dinxperloseweg 70
7064 KS
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HISTORIE

Omstreeks 1875 werd dit huis, toen bekend als het “Oude
Steentjeshuis”, bewoond door Johannes W. Meinen (1836),
schoenmaker, gehuwd met Theodora J. Oostendorp (1842).

hier tot 1929 en begon toen de kwekerij op nummer 68;
Maria Josephina (1909), gehuwd met Antonius Gerhardus
van der Kemp (aannemer) is in 1972 overleden;
Nadien is het Oude Steentjeshuis nog aan verschillende
gezinnen verhuurd geweest, onder andere aan de familie
W.Th.M. Wieggers en laatstelijk aan de familie Ditters.
Het Oude Steentjeshuis (nummer 72) werd in 1966 vervangen door een dubbel woonhuis met de nummers 70 en 72.
Op nummer 70 kwamen toen te wonen de vorige bewoners
Herman en Nolda Ditters en de kinderen Ria, Willy, Juliëtte
en Herman jr. Herman werkte al vanaf het begin op de kwekerij bij Th. Steentjes (nummer 68).
Toen de familie Ditters in 1975 naar een bejaardenwoning in
Silvolde verhuisde werd de bewoning overgenomen door
Ton Wolffenbuttel (1935), gehuwd met Everdien Steentjes
(1945). Ton Wolffenbuttel is op 14 januari 2003 plotseling
overleden.

• "Het oude Steenjeshuis"

Hun dochter Everdina A. Meinen (1871) trouwde op 22-91892 met Derk Steentjes (1864). Derk Steentjes bleef hier
wonen tot zijn overlijden in 1947. Uit het huwelijk van Derk
Steentjes en Everdina Meijen werden geboren: Johannes
Bernardus (1893, overleden op 24 juli 1920 op 27 jarige leeftijd;
Wilhelmus Bernardus (1895), ongehuwd. Hij breide op zijn
breimachine kleren en ondergoed. Hij is op 49-jarige leeftijd
overleden;
Theodora Maria (1897) religieuse, zij is ingetreden in de orde
der Fransiscanessen. In de oorlog was zij verpleegster in
‘s -Heerenberg, waar zij ook haar broer verpleegde. Na de
oorlog was ze wijkverpleegster in Beerdeten (België); Maria
Christina (1902), zij was destijds huishoudster bij de pastoor
en is in 1986 overleden;
Jozef (1904) werkte als botermaker op de zuivelfabriek in
Silvolde. Hij was gehuwd met B.H. Ernst en is later verhuisd naar de Kapelweg in Silvolde. Hij is plotseling gestorven op 44 jarige leeftijd; Theodorus Aloysius. (1906) woonde
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• Ine, Everdien, Ton en Karin Wolffenbuttel
• Foto rechterpagina: de nieuwe woning

HUIDIGE BEWONERS
E. (Everdien) Wolffenbuttel-Steentjes
Kinderen Karin en Ine

Wolffenbuttel
Oude Dinxperloseweg 72
“OUDE STEENTJESHUIS” 7064 KS
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HISTORIE

Deze boerderij is omstreeks 1898 gebouwd in opdracht van
het echtpaar • Luchtfoto van de boerderij "De Wei"
Theodorus
(Theo) Tangelder (1870,
afkomstig van
Bargeslag) en
Everdine
Keijser (1877).
Het moet wel
op bijzonder vruchtbare grond gesticht zijn, want uit dit
huwelijk zijn 14 kinderen geboren.
Th. Tangelder is overleden op 17-9-1940, terwijl zijn vrouw al
op 9-11-1935 was gestorven. Het bedrijf is daarna overgenomen door zoon Theodorus (Theo) Tangelder (1902)
getrouwd met Maria te Kaat (1907). Zij kregen 6 kinderen,
Everdien, Theo, Gerard, Jan, Bennie en Fons.
In 1972 kwam het vervolgens in handen van Theodorus (Theo)
J.H. Tangelder (1944) en Maria (Mary) H.G. Bongers (1946).
Het betrof toen nog een gemengd bedrijf met koeien, varkens
en kippen. Na een aantal jaren in loondienst gewerkt te hebben zijn ze in overleg met diverse instanties in 1978 gestart
• Bovenste rij: Hendrik Tangelder, Lies Tangelder-Bussink, Bernard Bussink,
Gert Tangelder, Frans Tangelder, Theo Tangelder en Bernard Tangelder
Middelste rij: Jan Knippenborg, Joop Tangelder, Anna Heuvels-Tangelder,
Jan Heuvels, Chris Tangelder -Tangelder, Diny Tangelder-Wijers, Marie
Tangelder-te Kaat en Jo Tangelder-Wijers.
Onderste rij:
Chris
KnippenborgTangelder,
Dien Tangelder,
Riek HeebinkTangelder,
Marie Tangelder,
Jo TangelderKober en Anton
Tangelder
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met een eigen zeugenhouderij.
Hiervoor werkte Theo
nog als melkventer, terwijl
Mary werkzaam was in de
verpleging. In 1982 is het
bedrijf uitgebreid met een
vleesvarkensstal. In de loop
der jaren is er in de varkenshouderij veel gebeurd.
In 1997 brak de varkenspest uit. Dit leidde tot een
kentering in de varkenshouderij. Regels voor dierThé Tangelder en
vriendelijkheid en welzijns- • Bruidspaar
Marie Tangelder - te Kaat
normen werden aangescherpt.
Daarom volgde in 1999 nog een renovatie voor de groepshuisvesting voor zeugen om aan de nieuwe regelgeving te kunnen voldoen. Eind maart 2001 volgde een nieuwe crisis toen
de M.K.Z. uitbrak, waardoor de varkenshouderij een paar
maanden volledig op slot kwam te zitten. In 2002 volgde
alsof het nog niet genoeg was geweest hierop de M.P.A.-crisis.
Ondanks alle problemen denkt de familie Tangelder een
levensvatbaar bedrijf te bezitten en zien zij de toekomst met
vertrouwen tegemoet.
• Gezin Tangelderte Kaat met
v.l.n.r. Gerard,
Vader Thé met
Fons, Jan,
Everdien, Theo,
Moeder Marie en
Bennie

• Foto rechterpagina: Peter, Mary en Theo Tangelder

HUIDIGE BEWONERS
Th.J.H. (Theo) Tangelder en
M.H.G. (Mary) Tangelder-Bongers
Kinderen Judith, Sander en Peter

Tangelder
“DE WEI”

Oude Dinxperloseweg 61
7064 KS
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HISTORIE

Deze boerderij werd tussen 1826 en 1853 bewoond door Derk
Jan Leyen (1783) en zijn vrouw Willemina Lovink (1784).
Zij verhuisden in 1853 naar “Bergopwaarts”, thans Molenberg 7
te Silvolde. Op 6–5-1853 trouwde hun dochter Berendina
Leijen (1819) met Hermanus Bongers
(1813) van de Biezenpol en werden de
hoofdbewoners van “Nelles”. Ze kregen
4 kinderen, Gradus, Aleida, Johannes
en Johanna. Hermanus Bongers overlijdt
en Berendina hertrouwt op 17-7-1862
met Jan Bongers
• Johannes Steverink (1823) afkomstig
(Jannes Nelles)
van boerderij de
Belterman. De dochter Aleida
Wilhelmina Bongers (1855) (ook wel
Nelles Mient genoemd), trouwt op 3-111881 met Johannes Steverink (1851),
• Aleid Bongers
afkomstig uit de Gaanderse Hei.
(Nelles Mient),
vrouw van Johannes
Johannes Steverink (Jannes Nelles) is
Steverink
op 3-jarige leeftijd bij zijn grootmoeder
Heebink op boerderij “Beestenboer” gekomen en is daar
grootgebracht.
Jannes en Mient kregen 7 kinderen, Berendina (Dina),
Johannes (Jan), Wilhelmus (Willem), Johanna (Hanne),
Christina (Chris), Maria (Lies) en een vroeg gestorven kind.
Jannes Steverink verdiende een groot deel van de kost met
klompenmaken, samen met Bosman’s Bart uit de Kroezenhoek.
Bart werd wel eens gevraagd om een “dröpken” te halen bij
de Kruusberg (’t Molentje). Op de terugweg kon Bart het
niet laten om alvast een slokje te nemen. In de sloot bij
Steentjes werd de inhoud dan weer aangevuld met puur helder
water. In de klompenmakerij werd daarna nog wat gedronken,
maar het “hielp”’ niet zo snel. Dat gebeurde meestal vrijdags
na het bossen (het aan elkaar binden van de klompen).
De afnemers waren onder andere Putman en ten Have uit
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Gendringen, waar ze per kruiwagen werden afgeleverd voor
35 cent per paar.
Zoon Wilhelmus J. Steverink (1887), ook wel Nelles Willem
genoemd, trouwde op 30-5-1919 met Johanna M. Hendrixen
(1889) van café de
Zon uit Veldhunten.
Ze kregen 4 kinderen
Johanna Wilhelmina
Maria (Jo, 1921),
Berendina Wilhelmina
(Dien, 1922), Johannes
Bernardus (Jan, 1923)
en Theodorus Maria
(Theo, 1925).
Zoon Jan Steverink
(Jan van Nelles)
volgde Nelles Willem • Wilhelmus en Anna Steverink-Hendrixen
op als boer en trouwde
op 3-6-1959 met Maria H. (Marie) Braam (1929), afkomstig
uit Netterden. Jan en Marie kregen 7 kinderen.
De familie Steverink kon in 1978 door de kavelruil het boerenbedrijf verplaatsen en bouwde in de Silvoldse Slaege een nieuwe
ligboxenstal en woning op het adres Dinxperloseweg 26a.
In 1991 is het bedrijf in de Slaege overgenomen door de
zonen Henry en Jan en zijn Jan en Marie weer teruggekeerd
naar hun oude stek Nelles aan de Oude Dinxperloseweg 74.
Sinds 1978 was Nelles in de verhuur geweest. Op de deal
van deze oude boerderij Nelles, ook wel “Buurtschapshuus
Nelles” genoemd is Marie Steverink – Braam een museum
gestart en wordt sinds 1992 de jaarlijkse kermis gehouden.
• Foto rechterpagina: Jan en Marie Steverink

HUIDIGE BEWONERS
J.B. (Jan) Steverink en
M.H. (Marie) Steverink-Braam
Kinderen Hanny, Willy, Henry, Jan,
Maurits, Dorothé en Stephan.

• De kinderen van Willem en Anna SteverinkHendrixen: Jo, Jan, Dien en Theo Steverink

• Jan en Marie Steverink met hun kinderen
Henry, Dorothé, Maurits, Hanny, Jan, Willy
en Stephan

• Jan en Marie keren weer terug in de buurt en
worden welkom geheten

Steverink
“NELLES”

Oude Dinxperloseweg 74
7064 KW
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In de bongerd verrees een klompenmakers schuurtje, waar
Nelles Willem voor zijn gezin de klompen maakte.

HISTORIE

Sinds 1978 was de varkensschuur van Nelles niet meer in
gebruik.
De schuur is in 1991
verbouwd en werd
verhuurd aan een
molenmaker, een inpakbedrijf en heeft
ook tijdelijk onderdak
geboden aan de familie
Bongers tijdens de
bouw van hun nieuwe
woning aan de overkant van de weg.
In 1996 is de varkensschuur en bongerd
van Nelles aangekocht
door Maurits H.A.
Steverink (1966),
zoon van Jan en Marie
Steverink.
Maurits is getrouwd
met Corinne Corts
(1967) op 18-5-1994.
Ze hebben samen de
varkensschuur ver• Blauwdruk van het varkenshuis, nu woning van Corinne en Maurits
bouwd tot woning en
deze betrokken in januari 1999.
De boerderij “Nelles” bestond aanvankelijk uit kloostermoppen,
die nog steeds in de fundamenten verwerkt zijn. Deze bouw• Foto rechterpagina: Corinne en Maurits Steverink
plaats was vroeger eigendom van de Hervormde kerk te
Silvolde. De boerderij is in 1898 afgebroken en herbouwd en
in 1910 weer uitgebreid met 2 gebinten. Verdere uitbreiding
HUIDIGE BEWONERS
werd ingezet na de geboorte van Jan van Nelles in 1923. Na
2 dochters Jo en Dien was er nu een opvolger voor de boerM.H.A (Maurits) Steverink en
derij in het gezin en werd er in 1924 de varkensschuur bijgeC. (Corinne) Corts
bouwd.
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Steverink
“NELLES”

Oude Dinxperloseweg 74a
7064 KW
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grond in de Smalhorst
en verbond deze naam
van de boederij graag
aan zijn nieuw bedrijf.
Het melkveebedrijf is
na de kavelruil van
1978-1983 verplaatst
naar deze plek.
De ligboxenstal werd
al eerder dan de
woning gebouwd en
op 19 januari 1984 in
gebruik genomen.

HISTORIE

• Het oude Beltermanshuis

Deze boerderij “Nieuw Belterman” in de Smalhorst is in
1983 gebouwd en de woning in 1990 en wordt bewoond
door Bernardus G.M. Bongers (1944), op 22 augustus 1970
getrouwd met Cornelia A.M. van Oorschot (1944) uit
Gemonde (NB).
Bernard, zoon van Herman Bongers en Henrica Heuthorst
van “de Belterman” die historisch gezien eigenaar was van de

• Bernard en Corry, Harriët
en Francis, Stefan en
Richard in het oude huis

• De oude "buiten" doorloopstal
• Foro rechts: Richard, Corry, Bernard en Stefan Bongers

• Bernard en Agnes, Eugene en Roos, vader en moeder Bongers-Heuthorst,
Anny, Jan, Mary en Gerard, Sepha en Trees.
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HUIDIGE BEWONERS
B.G.M. (Bernard) Bongers en
C.A.M. (Corry) Bongers-van Oorschot
Kinderen Harriët, Francis, Stefan en Richard

Bongers
Oude Dinxperloseweg 61A
“NIEUW BELTERMAN”
7064 KS
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HISTORIE

Deze boerderij staat vanouds bekend onder de naam
“Enzelman” en ook “Pothof”. Later is daar de benaming
“de Amerikaan” bijgekomen. Omstreeks 1825 woonden hier
Gerrit Tangelder (1763) en Johanna Sluiter (1759).
Deze worden opgevolgd door de zoon Hendrik Tangelder
en zijn vrouw Hendrika Berendsen, die in 1844 naar
Doetinchem verhuisden. De boerderij wordt dan bewoond
door Bernardus Bongers (1813), gehuwd met Hendrika
Emsink (1813).
In 1870 vertrekt deze familie naar Lichtenvoorde en
wordt het bedrijf overgenomen door Bernard Pothoff (1844),
ge-huwd met Gerritjen Salemink (1842). Hun dochter
Everdina J. Pothoff (1873) trouwt met Gerhardus B.
Verheijen (1870) en zij nemen het bedrijf over.
Verheijen was afkomstig van café De Lovink. Hij was als
katholiek onder andere de voorman van christelijke boerenbond in Silvolde. Als één van de eersten uit de Kroezenhoek
had hij een fiets en later ook een auto.
Omstreeks 1932 komt het bedrijf in handen van
Johannes (Jan) H. Tangelder (1900), afkomstig van
Tangelder ‘in de Wei’, die later gehuwd is met een nicht van
het echtpaar Verheijen – Pothoff, namelijk Catharina (Cato)

• Jan Tangelder bij de nonnen in het Sanatorium Bilthoven.
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Th. Heijming (1896). Jan en Cato waren beiden op dit
bedrijf werkzaam. De overdracht van het bedrijf door
Ver-heijen aan Tangelder is niet spontaan gegaan.
Volgens de overlevering heeft Verheijen als langstlevende
zijn handtekening voor de overdracht pas op zijn ziekbed
geplaatst. Aan het einde van de oorlog, vlak voor de bevrijding, is op 24 maart 1945 bij een bombardement de boerderij
verwoest. Jan en Cato kwamen hierbij om het leven.
Hun 9-jarige zoon Theo kreeg een granaatscherf in zijn
enkel, maar raakte daarbij niet levensgevaarlijk gewond. Hij
werd gered door een Duitse soldaat, die hem net op tijd
wegtrok uit een neervallend brandend gedeelte van het
achterhuis. Theo werd geopereerd in het ziekenhuis te
Terborg waarna hij 5 weken werd verpleegd.
Daarna volgde een periode van 8 maanden revalideren
en hij werd als pleegkind opgenomen in het gezin van de
familie Heijming in Silvolde. Toen bleek dat hij TBC had
opgelopen werd hij (toen 10 jaar oud) overgebracht naar het
Sanatorium Berg en Bos in Bilthoven waar hij gedurende 18
maanden verbleef om te herstellen. Daarna keerde hij terug
bij de familie Heijming in Silvolde. Omdat Theo door zijn
verblijf in ziekenhuis en sanatorium een groot deel van zijn
school had gemist werd hij door de familie Heijming naar
een internaat in Medemblik gestuurd. Hij begon daar in de
6e klas. Het was echter een vrij streng internaat en Theo kon
er moeilijk wennen. In de 7e klas is hij gestopt en keerde
terug naar Silvolde. In de periode daarna kwam hij veel bij
de familie Westerveld (Messingboer) en leerde daar het werk
op de boerderij en het tractor rijden. Hij woonde in die tijd
ook een aantal jaren bij de familie Westerveld.
De naam Theo wordt tegenwoordig weinig meer gebruikt,
maar de naam Jan, naar zijn vader. Na de oorlog van 19401945 kwam Theo bij zijn oom Frans Heijming als pleegkind
HUIDIGE BEWONERS
T.B. (Theo) Tangelder en
E. (Elly) Tangelder-Keizer
Kinderen Claudia en Marcel

Tangelder
Dinxperloseweg 76
“ENZELMAN” of “POTHOF”

DE

GESCHIEDENIS VAN DE BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS

In 194te 7 werd het voorhuis herbouwd en in 1953 werd het
achterhuis erbij gebouwd. Frans Tangelder heeft de boerderij
gepacht van 1945 – 1961, daarna is hij vertrokken naar een
boerderij in het Limburgse Lomm.
Na een periode van ongeveer 3 jaar bij de familie Westerveld
te hebben gewerkt heeft Theo Tangelder ook een aantal jaren
bij zijn oom Frans op de herbouwde boerderij gewoond en
gewerkt. In die tijd ging hij ook naar de lagere landbouw-

• Cato Tangelder

in huis. Daar was ook een eigen zoon met de naam Theo.
Om verwarring te voorkomen werd Theo dus vanaf toen
Jan genoemd.
Kort na de oorlog was Theo nog jong om het bedrijf
voort te zetten. Een oom van hem, een broer van zijn vader,
Franciscus (Frans) Tangelder, gehuwd met Diny Weijers,
werd bereid gevonden het bedrijf te herbouwen en tijdelijk te
runnen in de vorm van pacht. De boerderij, die door het
bombardement geheel verwoest was, werd in delen herbouwd.
Tot 1947 stond er een noodwoning.
182

DE KROEZENHOEK

• Jan en Cato Tangelder

school in Etten. Ook heeft hij
nog gewerkt bij boer Brus in
Voorst en als ”assistent-agrarisch”
in de Noord-Oostpolder.
Begin jaren ’50 is een groot deel
van de familie Heijming uit
Silvolde geïmmigreerd naar
Canada.
Ook Theo had hier plannen
toe en in 1952 heeft hij een
keuring voor de immigratiedienst ondergaan. De dienstplicht kwam er echter tussen en
• Gerardus B. Verheijen
de immigratie ging niet door.
Theo was in dienst van het leger van ’52 tot 54. Na de
diensttijd heeft Theo de middelbare Landbouwschool te
Didam gevolgd en heeft hij gewerkt bij H.J. Bongers
(Belterman) en bij J. Heebing (Op de Doevendans).
Nadat oom Frans was vertrokken naar Limburg (1961)
kwam Theo op de boerderij. Hij begon met 4 pinken en
heeft langzamerhand zijn boerderij uitgebreid.
In 1962 is hij gehuwd met Elisabeth Keizer (1939, ”Van
Stegeboer”).
Theo staat alom bekend als iemand die eens graag nieuwe
dingen uit probeert. In 1957 was hij al in staat om mais te
maaien met de ”binder” en deze daarna te ”hakselen”.
Hij was de vierde boer in Nederland die het vee op roosters
voor drijfmest had staan. Op zijn bedrijf is ook een apparaat
gemaakt voor onkruidbestrijding in de mais. Er werd gezegd
”Theo gaat niet naar Amerika, maar Theo haalt Amerika
hier”. Zo is de bijnaam ‘de Amerikaan’ ontstaan en velen
kennen hem vooral onder deze naam.
Theo heeft later aan het landbouwbedrijf een speciaal loonbedrijf verbonden en doet dit nu in maatschap met de zoon
Marcelinus (Marcel) J.B.M Tangelder (1964). De melkveehouderij is beëindigd wegens een te klein oppervlak grond
bij de boerderij en te weinig toekomstmogelijkheden.
Er werd een nieuw type loonbedrijf gestart met werkzaam-

• Vader Jan en zoon Jan Tangelder op het paard

heden zoals sleuven graven, raketboringen, aanleg rioleringen
met (mini)kraanwerk. Ook kwam er werk in de richting van
landschapsbeheer. Bestaande machines werden daarvoor
naar eigen
inzicht aangepast
en geschikt
gemaakt voor
de benodigde
werkzaamheden.
Hierdoor is er
op boerderij
”Enzelman” een
nieuwe bron van
leven en inkomen gecreëerd.

• Jan Tangelder op
het paard
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HISTORIE

Zoals meerdere bezittingen in de Kroezenhoek was ook deze
boerderij, genaamd “Ramaker” van de Fürst von Hohenzollern
zu Sigmaringen, de grond sinds begin 1800 en de boederij in
1876. De families Colenbrander, later Kolenbrander, hadden
hier lange tijd voor hun gebouwde eigendommen het recht
van opstal. Rond 1825 woonden hier Steven Colenbrander
(1762) en Berendjen Vriesen (1763). Van omstreeks 1830 tot
1867 waren de bewoners Harmen Kolenbrander (1797) en
Theodora Vonderhorst (1801). Hun zoon Bernardus Kolenbrander (1831) trouwde op 13-6-1867 met Wilhelmina Jolink
(1843) en werd tevens hun opvolger. Zij kochten in 1876 het
bedrijf van de Fürst von Hohenzollern. Na het overlijden in
1922 van Bernardus, wordt Derk Jan Kolenbrander (1876)
de nieuwe eigenaar en bewoner.
Na zijn overlijden op 16 maart 1928 wordt het bedrijf overgenomen door Arent Heijink (1905), gehuwd met Hendrika
Duitshof (1903).
Vanaf 1935 pachtte Hendrik W. Hoftijzer (1906), gehuwd
met Berendine Vreman (1905), het bedrijf. Zij hadden drie
kinderen, Gerrit, Doortje en Han.

In 1967 kwam het bedrijf in handen van Willem (Wim) H.
Luiten (1938), sinds 26-8-1990 weduwnaar van Stien
Scholten (1941). Wim en Stien hebben 3 kinderen, Bert,
Erwin en Jos. Wim is verhuisd naar Beek in 2004, waar hij
samenwoont met Riet Bosman. Jos Luiten heeft tot 2005 in
maatschap met Wim Luiten de boerderij voortgezet. Daarna
is het melkveebedrijf beëindigd en woonde Jos er nog. In
2005 is de boerderij verkocht aan Bert Luiten en zijn vrouw
Lia. Jos en Danielle hebben het huis van haar ouders in De
Heurne overgenomen en zijn daar gaan wonen.

• Doortje Hoftijzer

• Foto rechts: Bert en Lia Luiten en de kinderen Jaron, Arjan en Robert

• Hendrik Hoftijzer en Dina Hoftijzer-Vreman
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HUIDIGE BEWONERS
B. (Bert) Luiten en
L. (Lia) Luiten-Pennings
Kinderen Jaron, Arjan, Robert en Martijn

• Vader Wim
en zoon Jos
Luiten

Luiten
“RAMAKER”

Oude Dinxperloseweg 63
7064 KW
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HISTORIE

Deze woning, genaamd “Remmesend” werd rond
1825 bewoond door
Wilmina Brusse,
weduwe van
Johannes Suselbeek
(1760).
• Aan het werk: Hendrik Suselbeek, Gerrit Vossers,
Zoon Engelbart
Johan Wensink Dirkje Suselbeek, Christiaan
Suselbeek (1796), Reussink, Herman Suselbeek en Harda Suselbeek
strodekker, gehuwd
met Gerritjen Onstenk (1815), was de opvolger. Zij werden
op-gevolgd door Hendrik Suselbeek (1849), gehuwd met
Grada Berkelder (1849). Hendrik Suselbeek begon hier in
1873 een zelfstandig timmerbedrijf. Het betrof toen voornamelijk klantenwerk, waarbij nog amper machines werden
gebruikt. Na zijn overlijden in 1919 werd het timmerbedrijf
overgenomen door de zoon Herman Suselbeek (1884), gehuwd
met Dina Weening (1883). Herman heeft er in 1921 een
machinaal timmerbedrijf van gemaakt. De uit het buitenland
afkomstige machines werden gekocht met toen bijzonder goedkope Duitse marken. Deze machines werden aangedreven door
dieselmotoren met drijfassen, schijven en leren riemen. In 1945,
na de tweede wereldoorlog, werd het bedrijf overgenomen

door Hendrik D. Suselbeek (1913), getrouwd met Dina G.
Haank (1918). Ze kregen 4 kinderen .Zoon Hans Suselbeek
nam in 1978 het bedrijf over. Zoon Herman Suselbeek was een
sport-man en won op de Olym-pische Spelen van 1968 in
Mexico-City een zilveren medaille bij het roeien. Hendrik is
op 29-8-1997 overleden.
Hendrik werd in begin jaren negentig nog geïnterviewd voor
de radio bij het item ”boom van de week” waarin stil gestaan
werd bij oude grote bomen. De grote eik voor de timmerschuur was de verslaggevers opgevallen. Deze eik had een
omtrek van 4,2 meter en geschat werd dat de leeftijd toen
ongeveer 175 jaar was. Hendrik wist nog dat zijn grootvader
zei dat deze eik zo dik was “as een kachelpiep”. Toen het
Nachtegaalpad vernieuwd werd is speciaal voor deze boom
het Nachtegaalpad om de boom gelegd. De verslaggever
vroeg Hendrik hoe het toch kon dat zo’n boom bij een timmerschuur door de jaren heen is blijven staan? Hendrik antwoordde “ai-j hart heb veur holt, dan loat i-j zoiets stoan”.
Zie voorts Oude Dinxperloseweg 67.
• De huldiging van Herman
Suselbeek na behalen van
de olympisch medaille
• Roeier Herman Suselbeek

• Foto rechterpagina: Gerri Suselbeek

HUIDIGE BEWONERS
D.G. (Gerri) Suselbeek-Haank
• H. Suselbeek en D. Suselbeek-Weening met de kinderen Jootje, Harda,
Hendrik, Dirkje en Herman
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Kinderen Herman, Dinie, Hans en Thea

Suselbeek
Oude Dinxperloseweg 65
“REMMESEND”
7064 KW

DE
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HISTORIE

Toen in 1951 de oude fabrieksruimte op nummer 65
ontoereikend bleek, werd door Hendrik D. Suselbeek op
het naastliggende terrein een nieuwe woning met een
geheel nieuwe bedrijfsruimte gebouwd.

De laatste uitbreiding vond plaats in 1998 toen een montagehal werd gebouwd met een overkapping.
In 1978 kwam het bedrijf in handen van J. Th. Suselbeek
(1948), gehuwd met Theodora J.J. Wouters (1949).
Hans en Thea Suselbeek verhuisden op 28 juli 2005 naar
Kerspas 4 te Silvolde. Toen hebben Johan (1977) en
Carolien Frazer (1977) de woning betrokken.

• Luchtfoto van timmerbedrijf H.D. Suselbeek

• Johan Suselbeek en Carloien Frazer

In 1965 werd de eerste hal gebouwd, en in 1962 de tweede.
Een nieuwe hal ter grootte van 900 m2 voor de montage van
de kozijnen werd in 1978 gebouwd. In 1988 een nieuwe
spuithal en in 1992 een nieuw kantoorgebouw.

HUIDIGE BEWONERS
J.H. (Johan) Suselbeek (1977) en
C. (Carlolien)Frazer (19770

188

DE KROEZENHOEK

Suselbeek
Oude Dinxperloseweg 67
7064 KW
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HISTORIE

Boerderij “de Stroes” is jarenlang bewoond geweest door de
familie Tangelder.
Rond 1825 was dat het gezin van Gradus Tangelder (1760)
en Hendrina Wennink (1770). Het was toen al een landbouwbedrijf. Zoon Bernardus Tangelder (1798) trouwde met
Johanna ten Holder (1804) en zij namen het bedrijf over.
Hun zoon en opvolger was Hendrik Tangelder (1835).
Zijn overgebleven broers en zusters hebben het bedrijf
omstreeks 1910 overgedaan aan Derk Jan Kranen (1873),
voerman, en zijn vrouw Antje Apenhorst (1872), afkomstig
uit Dinxperlo. Zij hadden toen twee zoons en twee dochters.
Na het overlijden van Derk J. Kranen op 18-10-1946 werd
het bedrijf voortgezet door Gerrit Hendrik Kranen (1904),
gehuwd met Grada Kranen (1913) en zijn broer Gerrit Johan
Kranen (1908), getrouwd met Dina F. Gemmink (1911).
De huidige eigenaars zijn Gerhard J. (Jan) Kranen (1946),
gehuwd met Johanna (Hannie) W. Keuper (1947). Zij
exploiteren er een varkensbedrijf. Jan is een zoon van G.
Kranen- Gemmink. Zij hebben na hun huwelijk in 1972 ruim
drie jaar in een woonwagen gewoond, die op het erf was

• Dina en Gerrit Kranen
• Grada en Hendrik Kranen

geplaatst. Voor beweiding van het grasland houden ze
“blonde d’Aquitaines”. De liefhebberij voor dieren uit zich
verder nog in het houden en fokken van paarden.
• Rechts: Hannie en Jan Kranen

• Derk Jan Kranen en Antje Kranen - Apenhorst met kinderen Hendrik
en Gerrit
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HUIDIGE BEWONERS
G.J. (Jan) Kranen en
J.W. (Hannie) Kranen-Keuper
Kinderen Rien en Els

Kranen
“STROES”

Oude Dinxperloseweg 78
7064 KX
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HISTORIE

Dit betreft de boerderij “de Nagelslag”, beter bekend als “de
Venneman”. Volgens de kadastrale atlas van 1832 was toen
Bernardus Venneman (geboren in 1793) degene die voor het
huis een recht van opstal had van de Fürst von Hohenzollern
zu Sigmaringen. Deze Fürst had toen veel grond van dit
bedrijf en elders in de Kroezenhoek in eigendom.
Omstreeks 1830 woonden hier Jacobus Bouwhuis (1764)
tezamen met het echtpaar Bernardus Venneman (1793) en
Cornelis Kaalberg (1790). Deze zijn opgevolgd door Gradus
Venneman (1824) en Johanna Masselink (1824).
Zij werden opgevolgd door zoon Bernardus Venneman
(1859), in 1886 gehuwd met Grada Berndsen (1859).
In 1897 werd er op de “Venneman”, volgens een gevelsteen,
een nieuwe boerderij gebouwd. Bekend is ook dat er rond
1910 behoorlijk oplopende vetes zijn geweest tussen “de
Venneman” en de overburen van “Bergerslag”.
Hun opvolger was weer een Bernardus Venneman (1893).
Hij was gehuwd met Maria Leuverink (1896). Zij zijn kinderloos gestorven.
In de roerige oorlogsjaren was hun gulheid en goedgeefsheid
spreekwoordelijk. Niemand deed vergeefs een beroep op hen.
• Bernardus en Marie Venneman

• Gerrit en Ria Koning met de dochters Mirjam en Anita

Het bedrijf werd in 1964 overgenomen door Gerhardus (Gerrit)
H.J. Koning (1931), gehuwd met een nicht van Venneman,
namelijk Maria J. (Ria) Geurtzen (1937). In 1978 verhuisden
zij naar de boerderij. Zij hebben twee kinderen, Mirjam en
Anita. G.H.J. Koning en M.J. Koning-Geurtsen wonen
thans op het adres Oude Dinxperloseweg 80a. De bestaande
boerderijwoning werd medio 1993 overgenomen door Jan
Willem Seinhorst (1957) en gehuwd met hun dochter J.E.T.
Koning (1969). Jan Willem Seinhorst is afkomstig van
“Groot Salemink” onder Sinderen. Zij hebben geen boerenbedrijf meer en de grote veeschuur is in 1994 gesloopt.
• Jan Willem en Anita Seinhorst en de kinderen Bram en Jaap

HUIDIGE BEWONERS
J.W. (Jan Willem) Seinhorst en
J.E.T. (Anita) Seinhorst-Koning
Kinderen Bram en Jaap
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Seinhorst
Oude Dinxperloseweg 80
“VENNEMAN”
7064 KX
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HISTORIE

Dit betreft het achterhuis van “Bergerslag” (zie ook Oude
Dinxperloseweg 69a).
De hier gevestigde boerderij werd laatstelijk geëxploiteerd
door Th. Tangelder, die voor het bedrijf geen opvolger had
en het in 1973 en 1976 in gedeelten heeft verkocht aan de
familie Steverink van Nelles.

• Familie Migchelbrink - Raayman

Na tijdelijke bewoning door meerdere gezinnen werd het
pand opgesplitst en kwam het achterhuis in 1996 in handen
van Martin J.J. Migchelbrink (1948) en Lidy Raayman
(1959).
Zij zijn toen meteen begonnen aan een grondige verbouwing,
een karwei waarmee ze vijf jaar bezig zijn geweest, maar na
die vijf jaar nog steeds niet af was.
In 2005 is het huis verkocht aan Wout Geerars en Joke Schat,
zij zijn verder gegeaan met de verbouwing.
Wout is leraar en Joke heeft een paramedische praktijk in
Ulft als Cesartherapeute.
• Foto rechtsrepagina: Wout Geeraars en Joke Schat en de kinderen
Rianne en Isolde
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HUIDIGE BEWONERS
Wout Geerars en
Joke Schat
Kinderen Rianne en Isolde

Geerars/Schat
Oude Dinxperloseweg 69
“BERGERSLAG”
7064 KX

DE

GESCHIEDENIS VAN DE BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS

HISTORIE

Hier gaat het om het voorhuis van “Bergerslag”, ook wel
“Canteclaer”genoemd. Van 1750 tot 1800 werd deze boerderij
gerund door het echtpaar Derk Bergerslag-ter Maat, die kinderloos zijn gebleven. Volgens de kadastrale atlas van 1832
was dit bedrijf grotendeels eigendom van de Fürst von Hohenzollern zu Sigmaringen, met voor de gebouwen een recht van
opstal voor hun neef Jan W. ter Maat. Deze Jan W. ter Maat
(1774) deed het bedrijf weer over aan een nicht Theodora ter
Maat (1797), gehuwd met Johannes Heijster (1803).
Zij dragen het bedrijf op hun beurt weer over aan Theodorus
Tangelder (1822) en, vanaf 1863, zijn vrouw Johanna C. Epping (1833). Beide waren als hulp op het bedrijf van Heijster
werkzaam geweest. In 1903 gaat het bedrijf over op hun zoon
Johannes W. Tangelder (1866) gehuwd met Christina
Pothoff (1873). Johannes Tangelder is in 1909 weduwnaar
geworden en is in 1926 overleden.
Hij werd opgevolgd door Theodorus J. Tangelder (1908)
gehuwd met Megchelina H.M. Liebrand (1908). Zij hadden
geen opvolger voor dit bedrijf en hebben dat in gedeelten in
1973 en 1976 verkocht aan Jan Steverink van Nelles.
• Theo, Lineke, Benny en Jan met vader en moeder Tangelder

• Thé Tangelder
en Lien
TangelderLiebrand

De overgebleven
boerderij
werd door
Steverink
doorverkocht
aan Harry Franken uit Babberich. Vijf jaar is hij eigenaar
gebleven, waarna hij het pand heeft verkocht aan de familie
Rougoor, afkomstig van Engbergen.
Door een grondige verbouwing werd het geschikt gemaakt als
ruimte voor moeilijk opvoedbare kinderen en voor kinderen
die geen goed onderkomen hebben. Financieel was dit allemaal niet haalbaar, met als gevolg een verkoop aan de familie
Hans en Hannelore Kolk – Focking. Zij hielden dressuurpaarden en hebben daarvoor paardenstallen gebouwd.
In 2001 werd het verkocht aan Mathieu van Eupen (1969)
en Manon Coldenhoff (1972). Mathieu is werkzaam als
beroepsmilitair en Manon werkt als personeelsadviseur bij
een woningcorporatie. Een afzonderlijk verhaal van Huub
Jaartsveld over
Bergerslag is al
eerder te lezen in
dit boek

• Identiteitskaart
van Joh. W.
Tangelder uit 1926
• Foto rechterpagina: Mathieu, Manon en Luuk Eupen

HUIDIGE BEWONERS
M. (Mathieu) van Eupen en
M. (Manon) van Eupen-Coldenhoff
Kind Luuk
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Van Eupen
Oude Dinxperloseweg 71
“BERGERSLAG”
7064 KX
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Het echtpaar Koning, genoemd onder huisnummer 80, heeft
in 1964 een houten bungalow laten bouwen toen zij als
opvolgers naar “de Venneman” waren gekomen.

• Het huisje voor de verbouwing

Van 1978 tot 1993 woonden zij daarna op de boerderij
“de Venneman”. Toen de boerderijwoning in 1993 door hun
dochter werd overgenomen hebben zij weer de intrek in deze
verbouwde stenen bungalow genomen.
Gerrit Koning is op 30 maart 2006 overleden.
HUIDIGE BEWONERS
M.J. (Ria) Koning-Geurtzen
Kinderen Mirjam en Anita
• Foto rechterpagina Ria en Gerrit Koning
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Koning
Oude Dinxperloseweg 80a
“VENNEMAN”
7064 KX
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De grond bij het landbouwbedrijf van "de
Spork" was volgens de kadastrale atlas
van 1832 grotendeels eigendom van de
Fürst von Hohenzellern zu Sigmaringen.
De bewoners hadden voor de gebouwde
eigendommen het recht van opstal. Tussen
1829 en 1846 woonden hier als hoofdbe• Everdina Tangelder- woners Willem Westerveld (1766) en
Pothoff
Catharina Beekman (1781).
Dochter Johanna Westerveld (1810) trouwde in 1831 met
Everhardus Pothoff (1804). Ze kregen 6 kinderen, Jannes,
Gerardus, Christiaan, Bemardus, Everdina, Geertruida.
In 1870 werd er een nieuwe boerderij gebouwd, waarvan het
jaartal en de initialen E V P en J W V 1870 boven de achterdeur staan. Gerardus Pothoff (1838) bleef op de boerderij en
trouwde met Christina Gerritsen op 29 08 1872. Ze kregen 5
kinderen, Christina, Johanna, Gerardus, Johannes, Theodorus.
Zoon Gerardus Pothoff (1878) bleef op de boerderij en trouwde in 1904 met Reinera Elshof (1874). Ze kregen 3 kinderen,
Gerardus, Reinera, Johannes. Zoon Johannes (1909) bleef
op de boerderij en trouwde in 1940 met Aleida Dieker (1909).
Ze kregen 5 kinderen, Rikie (194l), Jan (1943), Gerard (1946),
Bennie en Mia (1947 tweeling).
In de oorlog 1940-1945 bestond de familie Pothoff uit 8 personen: Opa en Ome Jan, Jan en Leis met 2 kinderen, Rikie
en Jan. Een meid en een knecht, Jan en Riek Elshof uit
Gaanderen. (Neef en nicht van Jan Pothoff sr.) en 6 evacué’s
uit Millingen: Marinus en Lien Oliemeulen met 4 kinderen.

• R. PothoffElshof met
Jan, G.Pothof
met Riek, G.
Pothof met
Gert, en Ome
Jan

• G.Pothoff,
Rikie, Jan,
Gerard, Aleida
Pothof-Dieker,
Riek Elshof,
Benny, Jan,
Ome Jan en
Mia

Zoon Jan bouwde in 1970 een
woonhuis voor de boerderij van
1870. Zoon Jan (1943) bleef op de
boerderij en trouwde in 1971 met
Wilma Berndsen (1948) Ze kregen
2 kinderen: dochter H.G.J. (Els)
en zoon F.J.M. (Frank). In een
afzonderlijk woongedeelte op ditzelfde adres woont zoon Frank
(1975) getrouwd in 2004 met M.
• Jan en Wilma Pothoff met
(Monique) ten Harkel (1976). De
hun kinderen Els en Frank verwachting is dat zij het bedrijf
te zijner tijd zullen overnemen.
• Rechterpagina links: Frank en Moniek Pothoff
rechterpagina rechts: Jan en Wilma Pothoff

HUIDIGE BEWONERS
J.B.l. (Jan) Pothoff en
W.G.J. (Wilma) Pothoff Berndsen.
F.J.M. (Frank) Pothoff en
M. (Monique) Pothoff ten Harkel.
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Pothoff
"DE SPORK"

Oude Dinxperloseweg 73
7064 KX
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HISTORIE

Boerderij “de Biezenpol” is van 1797 tot 1937 bewoond door
de familie Bongers. Volgens de kadastrale atlas van 1832 was
de grond grotendeels van de weduwenaar F. Schuijlenburg,
terwijl de familie Bongers voor de gebouwen het recht van
opstal bezat. Het was het oudershuis van de bekende ijzerfabrikant van het bedrijf van Becking en Bongers te Ulft.
Van 1826-1829 waren de bewoners Gerrit Bongers (1765) en
Aleida Stevink (1771). Tussen 1839 en 1861 woonden op dit
adres Bernardus Bongers (1797) en Gijsberta Kreijtenberg (1812).
Van 1862 tot 1912 waren de hoofdbewoners Johannes Bongers
(1845), op 19-4-1877 getrouwd met Reiniera Gerritsen (1853).
Zij was afkomstig van de Grote Kroeze. Na haar overlijden
is Bongers hertrouwd met Johanna G. te Kaat (1855). Van
1912 tot 1937 woonden hier Johannes B. Bongers (1878),
gehuwd met Wilhelmina Wissink (1880), die kinderloos zijn
gebleven. Zij verhuisden in 1937 naar de Prins Bernhardstraat in Silvolde en verkochten het bedrijf aan Henricus
J.M. ten Have (1906), getrouwd met Christina E.M. Keiser
(1911). Zij zijn begonnen met het voorhuis te vernieuwen.
Vóór de Biezenpol kreeg vroeger de Dinxperloseweg de aansluiting op de Oude Dinxperloseweg. Dit weggedeelte heette
toen de Biezenpolsestraat. Bij de reconstructie van de Dinxperloseweg bleef er nog een stukje van de Biezenpolsestraat liggen.
• Thea, Annie, Hennie, Riet, Jan, Leo, Theo, Vader Harry, Jos, Moeder
Chris en Ferdi ten Have

Dat werd toen het Pinnenstraatje genoemd. Aanvankelijk was dat een onverhard gedeelte, maar voor een werkbezoek van prinses Beatrix aan
de gemeente Wisch moest het
met spoed verhard worden.
Zoon Johannes H.T.M. ten
Have (1943), gehuwd met
Gerarda W.D.M. Helming
(1943) heeft het bedrijf via een
maatschap van zijn ouders
overgenomen. Het was toen
een behoorlijk groot melkvee- • Harry en Chris ten Have
bedrijf met ongeveer 35 melkkoeien. Rugklachten van Jan ten Have dwongen hem te stoppen
met dit melkveebedrijf. De melkkoeien werden verkocht en het
melkquotum werd verleast. Zij runden toen alleen nog 10 jaar
een varkensbedrijf, maar
de wens van de inmiddels
volwassen zoon Dennis
was het melkveebedrijf
weer op te starten. Het
leasecontract werd beëindigd en per 1 april 2002
ging de wens van Dennis
in vervulling. Samen met • Harry ten Have en kleinkind
Miranda ten Have
zijn ouders werkt hij nu
in maatschapverband aan hun melkvee en varkensbedrijf.
• Miranda, Anouska en Dennis met hun ouders Jan en Gera ten Have

HUIDIGE BEWONERS
J.H.T.M. (Jan) ten Have en
G.W.A.M. (Gerda) ten Have-Helming
D.L.M. (Dennis) ten Have en
M. (Mirjam) Hoftijzer
Kinderen Miranda, Anouska en Dennis
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• Miranda, Anouschka en Dennis met
hun ouders Jan en Gerda ten Have

ten Have
Oude Dinxperloseweg 82
“BIEZENPOL”
7064 KZ
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HISTORIE

De eerste gegevens
over het bestaan van
de “Grote Kroeze”
en over de bewoners
ervan zijn ontleend
aan het archief van
huis Bergh, waarvan
• De oude boerderij
een deel van de
in de sneeuw
grond werd gepacht.
Voor het beheer van hun eigendommen werd daar, vermoedelijk
ten behoeve van de Fürst von Hohenzollern zu Sigmaringen
in Duitsland, jaarlijks rekening en verantwoording gedaan.
Rond 1725 werd de Grote Kroeze bewoond door Derk ter Maat,
24-1-1722 gehuwd met Jenneken Kroesen. Zij hertrouwde
op 13-4-1730 met Wolter Konink. In 1762 trouwt Johannes ter
Maat, een zoon van Derk ter Maat en van Jenneken Kroesen
met Lumilia Bergerslag en komen dan op de Grote Kroeze te wonen.
De gronden van de boerderij de “Grote Kroeze” waren blijkens
de kadastrale atlas van 1832 deels eigendom van de weduwe
Schuijlenburg en deels van de familie Ter Maat, terwijl ook
de Fürst von Hohenzollern hier gerechtigd was. Van 1790 –
1842/43 waren de hoofdbewoners Johannes ter Maat (1763)
en Reiniera Gerritsen (1774). Zij
zijn kinderloos gestorven. De volgende hoofdbewoners waren neef
Johannes Bernardus Gerritsen (1817),
afkomstig uit Anholt, eerst gehuwd
met Elisabeth Pierik en later met
Megchelina Himmelberg (1826).
Uit dit huwelijk zijn 12 kinderen
geboren. Dit echtpaar gaf ook de
opdracht voor de nieuwbouw van
de boerderij “de Grote Kroeze” in
1845. Na het overlijden van
Megchelina in 1902 bleven er op de
• Johannes Gerritsen en
Grote Kroeze wonen:
Megchelina Himmelberg
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• Johan B.Gerritsen, (1848), † 20-6-1923; • Jan Willem
Gerritsen (“Kroezen Willem”), (1859), † 15-1-1940; • Wilhelmina M.Gerritsen (tante Mientje), (1862), † 23-7-1928.
Alle drie zijn ongehuwd gebleven.
“De Kroezenhoekse kermis werd vroeger op de deal van de
Grote Kroeze gehouden. Daar werd ook voor een schiettent
en een carrousel gezorgd”.
De laatstgenoemde Gerritsens namen een nicht voor huishoudelijke hulp aan, genaamd Berendina A. Gerritsen (1900).
Deze trouwde met Antonius C. Kroezen (1902), die vanuit
Varsselder als knecht op het bedrijf was komen werken.
“Kroezen Willem” was inmiddels als enige eigenaar van de
Grote Kroeze overgebleven en heeft toen het bedrijf aan dit
echtpaar Kroezen nagelaten. Hun zoon Wilhelmus (Wim)
J.Th. Kroezen (1930) trouwde op 6 mei 1958 met Josephina
B. (Fien) Alofs (1933) en zo ging het bedrijf via een maatschap met zijn vader in eigendom aan hen over. Wim en Fien
kregen 4 kinderen, Tonny, Bernadet, Carla en Hans. Zij hebben er een nieuw woonhuis bij laten bouwen en hebben ook
de vernieuwing en de uitbreiding van de melkveestal verzorgd,
evenals de vergroting van het bedrijf door grondaankopen en
de verhoging van het melkquotum, dit alles ook weer in een
maatschap, samen met zoon Hans. Hans ofwel Johannes
Wilhelmus Kroezen (1971) is gehuwd met Marga E.J. Hofstad
(1979). Zij hebben het bedrijf overgenomen. Naast de boerderij stonden drie schuren, die geleidelijk aan gesloopt zijn en
verbouwd. Hans en Marga hebben de veestalling nogmaals
vergroot en de oude schuur in 2003 vervangen.
Hans en Marga hebben 3 kinderen. Hun eerste zoon Gerben
heeft slechts drie kwartier geleefd. Daarna kregen zij nog 2
dochters, Sanne en Nienke.
• Grote foto rechterpagina: Hans, Marga, sanne en Nienke Kroezen

HUIDIGE BEWONERS
J.W. (Hans) Kroezen en
M.E.J. (Marga) Kroezen-Hofstad
Kinderen Gerben†, Sanne en Nienke

• Wim, Marietje, Jan, Anny, Teun en Vader en Moeder Kroezen
• ID kaart
van
A. Kroezen

• Willem
Gerritsen
van de
"Grote
Kroeze"

• Fien en Wim Kroezen met hun kinderen Tonny, Bernadet, Carla en Hans

Kroezen
Oude Dinxperloseweg 75
“DE GROTE KROEZE”
7064 KZ
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Dit pand, destijds
genaamd “Hooge
Nibbelinkslag”, werd
door Theodorus Buil
(1842) in 1875 gekocht
van huis Bergh (C.A.
Fürst von Hohenzollern
zu Sigmaringen).
De schoonouders van
Th. Buil, Johannes
Sesink (1805), gehuwd
met Geertruid Hunink
(1801), waren de
pachters en deden
• Th. Bolwerk en M. Bolwerk-Roes met zoon Leo
toen hun pachtrechten
over aan Th. Buil. Deze Th. Buil (1842) is later gehuwd met
Berendina Huethorst.
Zij kregen twee kinderen, namelijk Antonius (Toon 1886) en
Bernardus (1882), die beiden ongehuwd bleven.
De boerderij is tijdens de bevrijding in 1945 afgebrand,
evenals de boerderij van de Nagel en de Nachte-gaal.
Er werd voor Buil een noodwoning gebouwd.
Toon Buil had vanwege zijn afgebrande woning een schadeclaim van de wederopbouw, die hij in 1952 verkocht aan
Theodorus Bolwerk (1891) en Maria Roes (1903).
Zij lieten 100 meter verderop naar de weg in 1952/1953 een
nieuw huis bouwen. Toon Buil mocht in de noodwoning blijven wonen, maar toen het nieuwe huis klaar was kraakte hij
3 vertrekken hiervan. Ondanks verschillende pogingen is het
de familie Bolwerk niet gelukt hem er weer uit te krijgen. Hij
overleed in 1961. Na het overlijden van Th. Bolwerk in 1965
en van zijn vrouw in 1971 is de eigendom in 1971 overgeHUIDIGE BEWONERS
gaan aan Petrus L. Bolwerk geboren in 1940, gehuwd met
Maria H. Wilting geboren in 1946.
P.L. (Leo) Bolwerk en
M.H. (Maria) Bolwerk-Wilting
Kinderen Margriet en Femke
• Leo en Marie Bolwerk
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Bolwerk
Terborgseweg 2 (Breedenbroek)
7084 AN
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HISTORIE

Dit pand werd omstreeks 1903 gebouwd.
Om de bouw van deze boerderij mogelijk te maken,
zijn de bouwstenen aangeleverd over de Keizersbeek met een aak. Met kruiwagens werden deze
vervolgens naar de bouwplaats gebracht.
De grond was te drassig om andere vervoermiddelen te kunnen gebruiken, deze stond bijna elke
winter onder water. De boerderij werd gebouwd
en bewoond door de familie Gosseling. In 1924
werden zij opgevolgd door de familie G.J. Schoppers – Winkelhorst, die in 1938 naar Dinxperlo
verhuisden.
Daarna kwam in 1939 de familie HengeveldGeurink. Het is bekend dat die familie in de oorlog
onderduikers had. Eén daarvan, een jood, was
kapper. Hij heeft diverse Kroezenhoekers in de
oorlog meermalen geknipt. De familie Hengeveld
is in 1950 naar Canada geëmigreerd en werd opgevolgd tot 1956 door de familie W. Seesink.
Van 1956 tot 1984 woonde op dit adres de familie Gerrit J.
Hesselink en A. Hesselink-Grievink met hun twee kinderen,
Doortje en Han. Doortje is gehuwd met Gerrit Ham, een
zoon van Dien Ham-Lankhof. Haar dagboek over de oorlog
staat elders in dit boek.
G. Hesselink en A. Hesselink-Grievink zijn naar De Heurne
(Koopsbroeck) vertrokken.
De eigendom van dit pand is in 1984 overgegaan naar de
huidige bewoners, de familie Nas, namelijk Jacobus B.M.
Nas (1957) en zijn vrouw Jacoba L.M. Reusen (1962).
Vanaf 1988 zijn zij er gaan wonen. Sjaak is paardenhandelaar en Jacqueline is lerares wis- en natuurkunde aan het
Graafschap College te Doetinchem.
In het najaar van 2004 is er bij de boerderij een rijhal voor
paarden bijgebouwd.
• Sjaak en Jacqueline Nas met hun kinderen Corine en Robert

208

DE KROEZENHOEK

• G.Hesselink, A. Hesselink-Grievink,
Doortje Ham-Hesselink en Gerrit
Ham met de kinderen
Gert-Jan, Christiaan en
Janco, Han Hesselink en
Johanna Hesselink
met zoon Jan.

HUIDIGE BEWONERS
J.B.M. (Sjaak) Nas en
J.L.M. (Jacqueline) Nas-Reusen
Kinderen Corine en Robert

Nas
Terborgseweg 4 (Breedenbroek)
7084 AN
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woonde er met zijn
vrouw J.G.
Doornink-Lankhof
(1945) en hun 4
kinderen, Gerry,
Wim Jeanette en
Jolanda.
J.G. DoorninkLankhof is een
nicht van Jan.H.
Lankhof (1894).
In 1977 verhuisde
de familie Lankhof
naar De Heurne
(Geunhuus)

HISTORIE

• G. Lankhof

Sinds 1977 wonen er Gerhard
R.W. Kuperij (1953) en zijn
vrouw Ineke Kamperman
(1954) en hun kinderen.
• J.H. Lankhof met kleinzoon Gerrit Ham

Dit huis werd in 1924 gebouwd in opdracht van Jan
H.Lankhof (1894), gehuwd met Hendrika W.Tieltjes (1896).
Zij waren afkomstig uit De Heurne (Geunhuus). In de oorlog
was het een onderduikadres voor joden. Een riskante onderneming, die gelukkig voor alle partijen goed is afgelopen.
Over het verblijf van de joden op dit onderduikadres is een
dagboek bijgehouden door de dochter Dien Lankhof (nu
mevr. D. Ham-Lankhof). Zie hoofdstuk: Dagboek van
Diern Ham-Lankhof. J.H. Lankhof is in 1967 verhuisd naar
Dinxperlo.
Het pand werd eigendom van zijn zoon G. Lankhof, gehuwd
met J. Lankhof-Ooijman uit Zelhem. Zij verhuurden van
1967 tot 1977 het pand aan G.J.W.Doornink (1945). Hij
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• Gerard en Ineke met hun kinderen
Roel en Willeke

HUIDIGE BEWONERS
G.R.W. (Gerhard) Kuperij en
D.J.(Ineke) Kuperij-Kamperman
Kinderen Roel, Annemarie en Willeke

Kuperij
Terborgseweg 6 (Breedenbroek)
7084 AN

TIENDEN EN VERPONDINGEN VANUIT DE KROEZENHOEK

Bijlage 1:

TIENDEN EN VERPONDINGEN VANUIT DE KROEZENHOEK
Een tiend was een soort belasting op onroerend goed, waarbij de eigenaar of de gebruiker verplicht was aan een derde (koning,
kerk, klooster, grootgrondbezitter e.d.) een evenredig deel van de vruchten in natura of later in geld af te staan. Dit was
gewoonlijk een tiende gedeelte van de opbrengst, vandaar de naam “tiend”.
Dit tiendrecht kwam al voor in het oude Israël, waar ze een jaarlijkse heffing kenden van koren, wijn, olie e.d. Aanvankelijk
kwam dat ten goede aan de offermaaltijd, maar later werd dat gebruikt voor het onderhoud en de instandhouding van de kerken, de kloosters en het priesterschap. Naast tienden kwamen er ook verpondingen voor, ook een soort belasting op onroerende goederen, maar dan onder een andere benaming.
De meest bekende tienden en verpondingen, die vanuit de Kroezenhoek zijn opgebracht blijken uit de archieven van Wisch en
van huis Bergh.
Uit het oud-archief van Wisch (archief van de geërfden) vinden we dat in 1658 vanuit de Kroezenhoek o.a. de volgende verpondingen werden opgebracht:
gld
stuiver cent
“Jan Vonderhorst van het stedeken Vonderhorst1 met huijs en de hoff 2 margen
5
0
0
Sporcks stetien2 den Heeren Graeff vanden Berge toestendigh groodt mit huijs ende hoff
1,5 margen bouwlandt, inslagh 1,5 margen
6
0
0
Het Bergerslagh3, eijgenaer d’Heere Graeff vanden Berge, groodt 5 margen
6
0
0
Reijmers stetien4 mit huijs ende hoff 2 margen eijgenaer d’Heere vanden Lichtenbergh mit
eebigh opgaende holt
6
0
0
5
Muggenpadt , waerop Evert Croesen woondt groodt mit huijs ende hoff 3 margen bouwlandt,
halff Berges ende halff den bouwman toestendigh
10
0
0
Het derde pandt vant Naegelslagh6, eijgenaer d’Heeren Graeff vanden Berge, groodt 4 margen
is hijer voor int geheel aengeslaegen ergo alhijer memorie.
Uit het archief van huis Bergh blijkt dat er zeker al vanaf 1560 vanuit de Kroezenhoek o.a. voor grond, gelegen om of nabij “de
Groote Kroeze” via huis “Bergh” aan de Hohelzollers zu Sigmaringen in Zuid-Duitsland tienden betaald moesten worden .
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Dit blijkt uit de registers van de volgende jaren:
1561:
“ene Lubbert Muggenpadt van een stedeken in de Nottel, daar een huis staat, toebehorende aan beide heeren, betaalt jaarlijks
2 ponden was en 1 paar hoenderen, maakt per heer 1 hoen en 1 pond was, waarden nagerekend.”
van 1600 tot 1630
werd het recht voor het Muggenpadt en het pand Nagelschlag gebracht op drie en een helve daalder. Het betrof toen een drieherig bezit, waarvoor de betalingsverplichtingen werden nagekomen door Hendrik Kruis, ook geschreven als Cruisz.
van 1630 tot 1650
staat de betaling van 28 daalders op naam van Jan Crous, genaamd Muggenpadt omschreven als volgt:“Muggenpadtstede
groot vijf vierendeel mergens met het 3e pad Nagelschlag heeft in pacht Jan Crous, genaamd Muggenpadt”.
van 1650 tot 1680
is alleen sprake van de Muggenpadtstedeken komt het pand Nagelschlag niet meer
voor.
In 1680 wordt gesproken over:
“Muggenpadtstede groot vijf vierendeel mergens, voorheen Evert Crousen, nu bij Bernt Crousen voor den olden pacht van 18
daalders. De nieuwe pacht maakt 27 gld.”.
rond 1700 komt de pacht voor het Muggenpadt van Bernt Crousen en wordt het beschreven als volgt :
“Muggenpadstede groot vijf vierendeel mergens voor dezen Bernt Crousen in pacht gehad heeft voor 18 daalders heeft idem
Bernt Crousen bij deze nieuwe verpachting gepacht voor 20 daalders, maken aan gld 30”.
Ook bestonden er in de Kroezenhoek Lichtenbergse tienden, die geheven werden door het gelijknamige klooster, dat in de
Lichtenberg heeft gestaan.
Alle tienden zijn in Nederland afgeschaft bij de tiendwet van 16 juli 1907.

––––––––––

1 stedeken Vonderhorst: voorheen woning van de fam. Vonderhorst aan de Geurinkstraat.
2 Sporcks stetien: Oude Dinxperloseweg 73, “de Spork”.
3 Het Bergerslagh: Oude Dinxperloseweg 69, “Bergerslag”.
4 Reijmers stetien: Oude Dinxperloseweg 65, “Remmersend”.
5 Muggenpadt : lag bij boerderij “De Grote Kroeze”, Oude Dinxperloseweg 75.
6 Neagelschlagh: Oude Dinxperloseweg 80, “de Nagelslag”, nu bekend als “de Venneman”
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