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1. VAN DE REDACTIE
A. Aanvulling op artikel 'Hennie van Tuunteman vertelt'
In het artikel 'Hennie van Tuunteman vertelt' in de vorige uitgave van Meer ovver
Meddo wordt op pagina 23 (2e alinea) vermeld: "Het langst dorste Tuunteman
nog bij "Meester Dokter Vaags", zoals deze zich graag liet noemen".
Hierop past de volgende aanvulling:
De titel magister (mr) verwierf de heer Vaags zich na zijn voltooide
rechtenstudie aan de universiteit van Utrecht in 1939. De titel doctor werd
hem aan de universiteit van Leiden verleend op grond van zijn proefschrift
"Analogische toepassingen van het strafrecht", dat hij met succes verdedigde in 1947.

B. Jubileum-verrassing: index en opbergmap
Voor u ligt het tiende nummer van Meer ovver Meddo. Dat is reden voor de
werkgroep om u een bijzondere aanbieding te doen. Tegelijkertijd met het verschijnen van nummer 11 geven wij namelijk een speciale index uit. Dit wordt een
soort inhoudsopgave waarmee op eenvoudige wijze uiteenlopende onderwerpen die verspreid staan in onze tot nu toe verschenen publicaties (de boeken Meddo I
en Meddo II, evenals de eerste tien nummers van Meer ovver Meddo) - snel
kunnen worden gevonden.
De index wordt een klein, handzaam geschrift en zal u voor f 2,50 worden
aangeboden.
Wie de index aanschaft krijgt tevens een handige opbergmap cadeau, waarin de
tien eerste nummers van Meer ovver Meddo handzaam kunnen worden opgeborgen.
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C. Schenking ten behoeve van restauratie Sevink Mae
De werkgroep `Meddo's Verleden' heeft op 17 februari van dit jaar ten behoeve
van de restauratie van de Sevink Wille een bedrag van f 1500,- geschonken aan
de Stichting Sevink Wille. "Het is toch ook onze molen, een Meddose molen",
verklaarde voorzitter Harry Hoog Antink bij die gelegenheid. "Het is één van de
drie molens die Meddo heeft gekend. En zo dadelijk de enige die weer volop in
oude staat hersteld zal zijn.Toch moet er nog veel voor gebeuren en daar is nog
veel geld voor nodig. Op deze manier willen daar graag een steentje aan bijdragen."
Het 'steentje' dat Meddo's Verleden bijdraagt wordt besteed aan de 'overring'.
Dit is één van de circa twintig elementen waarvan in het sponsorplan van de
Stichting Sevink Mille is aangegeven, dat ze kunnen worden gesponsord. De
overring is een zware houten ring, die bovenop de stenen romp van de beltmolen
wordt geplaatst. Het is een onmisbaar onderdeel van de molen, wil men straks de
nog te plaatsen kap kunnen draaien (het zogenaamde `kruien').

De afvaardiging van de werkgroep "Meddo 's Verleden" bij de overhandiging van de
cheque van f 1.500, - aan Jos Wolterink van de "Stichting Sevink Mille" op 17
februari 2000.
V.l.n.r.: Johan Zieverink, Henk Helder, Theo Esselink, Henk Bent, Jos Wolterink, Jan
Elsinghorst, Harry Hoog Antink, Lud Overkamp.
Foto J. Houwers, Lochem
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D. Eerste exemplaar 'Oud Meddo in beeld' voor echtpaar Tannemaat
In veel buurtschappen spelen de scholen een prominente rol - in heden en
verleden. Zo ook in Meddo. In de jongste uitgave van werkgroep Meddo's
Verleden, het fotoboekje Oud Meddo in Beeld', ontbreken dan ook de nodige
oude schoolkiekjes niet. Geen wonder dat het eerste exemplaar van ons fotoboek
is uitgereikt aan Els Tannemaat Smits - die op 1 april na 25 jaar afscheid nam van
basisschool 't Kempken, waarvan ze tevens 15 jaar directeur is geweest - en aan
haar man Han Tannemaat.
"Een hele eer", vond Els Tannemaat het. "Dat ik als eerste zo'n boekje, waar
zoveel werk voor is gedaan, mag ontvangen, dat vind ik hartstikke leuk." "Els
heeft jarenlang kennis overgedragen aan de Meddose schooljeugd, maar ook
besef van de waarde van de omgeving waarin zij leven", aldus Riek Beskers, die
haar het eerste exemplaar overhandigde. Zij vergat ook niet om echtgenoot Han
Tannemaat in het huldeblijk te betrekken. De voormalige leraar handvaardigheid
is letterlijk beeldbepalend voor Werkgroep Meddo's Verleden: hij ontwierp het
fraaie logo van de Werkgroep.
Het leeuwendeel van het speurwerk naar de foto's is, zoals bekend, door de jaren
heen verricht door Theo Esselink, secretaris van onze Werkgroep. Op basis
daarvan heeft hij een geducht fotoarchief op weten te bouwen. Samen met Riek
Beskers schreef hij tevens de begeleidende onderschriften bij het fotoboek. De
boeken zijn bij de Winterswijkse boekhandelaren verkrijgbaar voor f 35,- per
exemplaar.

Riek Beskers spreekt mevrouw E. Tannemaat-Smits en haar man Han toe tijdens het
overhandigen van het eerste exemplaar van "Oud Meddo in Beeld".
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2. ZondagsschoolWERK IN MEDDO
door Riek Beskers
"Zondagsschoolwerk in Meddo (uitgaande van de zondagsschool Vereniging
in Winterswijk)." Dat is de titel van een werk van de hand van de heer J.W.
Geessink uit Aalten. Uit dit stuk komen - met instemming van de auteur - alle
hiernavolgende gegevens over de beide zondagsscholen in Meddo, die onder
auspiciën van de zondagsschool Vereniging Winterswijk (Z.V.W.) hun werk
hebben gedaan.
De Z.V.W. is opgericht in 1853 of 1856 (de notulen zijn hierover niet eensluidend) en is niet specifiek aan een kerk verbonden. Er bestaat een commissie
voor meerdere zondagsscholen in Dorp en Buurtschappen, welke los staat van
enige kerk doch wel geldelijke bijdragen ontvangt van de Hervormde Evangelisatie, de Nederduits Gereformeerde Kerk, de Christelijk Gerefoiiiieerde Kerk
en de Gereformeerde Kerk.
Een verzoek tot samenwerking van de zijde van de Nederlands Hervormde Kerk
in 1928 wordt dan ook (nog) niet gehonoreerd. Pas in 1957 komt er een interkerkelijke samenwerking tot stand (door bemiddeling van mevrouw da.WartenaBos en ds. Van der Vange) en wordt dit zondagsschoolwerk ook door de Nederlands Hervormde Kerk ondersteund en mede geleid.
Omtrent de organisatie is het volgende te zeggen. De Z.V.W kent:
* een bestuur
* zondagsschoolvergaderingen
* een commissie
* een bestand van onderwijzend personeel
* een financiële administratie
In het algemeen zijn de bestuurs-, commissie- en personeelsleden en de kinderen
afkomstig uit de kringen van de orthodox-Hervormden, de Christelijk Gereformeerden, de Nederduits Gereformeerden, de Gereformeerden en de Darbisten
(Vergadering der Gelovigen).
In 1872 treffen we op de lijst van bij de Z.V.W. aangesloten zondagsscholen aan:
2 zondagsscholen in Dorp
2
in Woold (resp. Wevershuisje en Blekkink)
1 zondagsschool in Miste
1
in Corle
2 zondagsscholen in Meddo (resp. Detering en Hoebink)
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1 zondagsschool in Huppel
5,
1
in Ratum
1
in Kotten
In totaal zijn er dan op die zondagsscholen 430 kinderen en 22 leerkrachten.
Van 1934 tot 1954 zijn er in Meddo voortdurend nog 13 tot 25 leerlingen. Na 1954
ontbreken hierover de gegevens. In 1976 bestaan dan nog de volgende zondagsscholen in de buurtschappen: Kotten (Meerdink "Haarhuis"), Brinkheurne (te
Voortwis), Woold (Eelink) en Miste (een stenen gebouwtje, 't "schaftlokaal bij
"de Vlijt", een vervolg op de Z.V.W. in de Openbare Lagere School Miste).
In maart 1975 wordt de teruggang van het aantal leerlingen besproken. Financieel
is er daardoor sprake van een batig saldo: gestegen tot f 1217,32 en dus worden de
subsidies van Gereformeerde en Hervormde Kerken even afgezegd. In januari
1979 wordt de Z.V.W. opgeheven en besluit men de rest van het batig saldo van f
925,- te verdelen over Kerstfeest Kotten, (f 200,-), Z.S. Woold (f 400,-), een
Kindertehuis in India (werk van Zr. Theresia f 180,-) en het Evangelisch Begeleidingscentrum in Doornspijk (f 179,21).
De lokaliteiten in Meddo
Van 1876 tot 1890 is er in Meddo nog één gebouw dat dienst doet als zondagsschool en we nemen aan dat dit Deterink is. In 1876 is de zondagsschool bij
Hoebink opgeheven en in 1890 loopt die bij Deterink ten einde. Wel wordt in
1890 in Meddo nog een zondagsschool vermeld en ook in 1916 bestaat er nog een
lokaliteit.
In 1940 zijn er weer twee lokaliteiten; een bij de familie Klomps op "Reupenakke" en een "lokaaltje", zoals wordt vermeld. In 1954 worden er eveneens 2
vermeld, namelijk een lokaal in de Leurzijde en de ruimte bij Reupenakke, huize
Klomps.
Zondagsschool Meddo Hoebink
In 1872 bezoeken 18 kinderen deze zondagsschool. In 1874 loopt dat aantal terug
en zijn er nog 11 leerlingen. In 1876 wordt gesproken over "den kwijnenden
toestand" der school, er zijn dan maar 3 tot 4 kinderen meer. In november 1876
meldt onderwijzer G.J. te Strake dat de zondagsschool heeft opgehouden te
bestaan.
Het personeel van de zondagsschool was:
* G.J. te Voortwis (1872-1876)
* G.J. te Strake (1872-1876)
Zondagsschool Meddo Deterink 1872-1890
In maart 1872 zijn er 20 leerlingen, doch in 1877 is dit aantal teruggelopen tot 15
leerlingen.
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Foto boven:
De schoppe (schuur) van boerderij
"Deterink" waarin de zondagsschool
was ondergebracht.

Foto rechts:
Het zondagsschooltje op het erf van de
familie Ros op boerderij "Ros" (Meddo
D17)
Foto: J. W. Geessink, Aalten.
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Van 1885 tot '86 is er sprake van een groei van 39 naar 46 kinderen en in mei 1890
telt de zondagsschool 47 leerlingen.
Als personeel was aan deze zondagsschool verbonden:
* G.W. te Voortwis (1872-1890)
(1872-1876) opgevolgd door
* G.J .te Selle
* H.A.van der Mast (1878-1879) opgevolgd door
* D.W. Wassink
(1880-1886) opgevolgd door
(1886-1890)
* G. Ros
De laatste is een zogenaamde.helper van 1885 tot 1886, wordt dan "vaste leerkracht" en als helper opgevolgd door B.W.te Voortwis (1887-1890).
Zondagsschool Meddo Deterink/Gelria 1916-1927
In de notulen wordt van 1916 tot 1926 gesproken van de "Locatie Meddo" en we
nemen aan dat dit Deterink is. Mogelijk omstreeks het midden van de jaren '20 is
dit overgebracht naar Gelria, waarvan de eigenaar tevens leerkracht is, namelijk
de heer. S.C. Hijink.
In 1926 bedankt S.C. Hijink (van Gelria) en verzoekt hij het gebouwtje bij zijn
woning zo spoedig mogelijk te verlaten. De opvolger van S.C. Hijink wordt H.
Olbach. In 1927 gaat Gelria over naar het lokaaltje bij Ros op 'Ros'.
Het aan deze zondagsschool verbonden personeel was:
* B.H.te Winkel (1916) opgevolgd door
* J. Ros (timmerman op `Vreeziche), die in 1916 eerst reserve
onderwijzer is, maar nog hetzelfde jaar vaste kracht wordt (1916-1927);
* H. Ros W.zn. (op Buurink) die meteen vast onderwijzer wordt
(1917-1927);
* S.C. Hijink (1916-1926),opgevolgd door
* H. Olbach, Hoebinkhuisje (later ook aangeduid als J. of F. Olbach
(1926-1927).
Meddo, 't lokaaltje 1927 - begin jaren '70
Dit lokaaltje (in de notulen ook geschreven als "Meddo/Locaaltje") is het zondags-school-huisje dat (in 1993) nog te zien is op het erf van de familie Ros op
`Ros' (Meddo D 17) op de Kattenberg aan de Groenloseweg. Dit niet te verwarren
met het inmiddels afgebroken zondagsschool-huisje bij bakker Meerdink op de
Kattenberg, waar het zondagsschoolwerk uitging van de Hervormde Kerk en dat
daar een vrijzinnig karakter droeg. In sommige gevallen wordt ook gesproken van
"Meddo/Locaaltje" en in enkele gevallen van "Meddo/Leurzijde".
Nadat in 1927 het bestaande gebouw bij Gelria niet meer gehuurd kan worden,
probeert men door collecteren en uitgifte van renteloze aandelen, voldoende geld
bijeen te krijgen voor een houten gebouw in de buurt van Ros. In een bewaard
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gebleven vergunning van B. en W. van Winterswijk d.d.12 maart 1927, doet het
bestuur van de Zondagsschool Vereniging te Meddo aangifte van het voornemen
een gebouw te stichten ter grootte van 4,25 x 6,25 m., hoog 2,50m., opgetrokken
van steen en gedekt met pannen.
De vergunning wordt verleend onder voorwaarde dat het gebouw wordt geplaatst
op minstens 3 meter afstand achter de grens van de voorlangs lopende zandweg. In
de ZVW-vergadering van 25 maart 1927 wordt meegedeeld, dat begonnen is met
een stenen in plaats van met een houten gebouw. Dit is mogelijk omdat er
voldoende geld is binnengekomen: men beschikt op dat moment al over f 530,- en
men verwacht dat dit bedrag zal oplopen tot f 550,- (het bedrag van de begroting).
De grond is afgestaan door de familie Ros op 'Ros' en het timmerwerk wordt
gedaan door de familie Ros op `Vreezicht'.0mdat er enige vragen rijzen over huur
van dit gebouw, stellen de onderwijzers uit Meddo voor, dat dit gebouwtje
eigendom moet blijven van de "Vrienden" uit Meddo en dit wordt op de vergadering met algemene stemmen aangenomen.
Wanneer het aantal leerlingen van deze lokaliteit terugloopt, vraagt broeder Te
Winkel (Oude Boeijink) in april 1973 of "Het zondagsschoolgebouw op de
Kattenberg bij Ros niet mag worden afgebroken, daar er toch geen kinderen meer
zijn. Als het nodig mocht zijn, kunnen ze in de kuikenbroederij van G. Ros
terecht". De voorzitter vindt dat dit gebouw moet blijven staan, omdat het van de
Vereniging is. In 1973 wordt vermeld, dat het gebouwtje is verkocht. De nieuwe
eigenaar is G. Ros op 'Ros'.
Als personeel is dan aan de zondagsschool verbonden geweest:
* 1-1. Ros, `Buurink' (1927-1938), opgevolgd door W. Ros Hzn.
`Buurink' (1938-1945), opgevolgd door G.J.W. Ros uit Dorpbuurt,
Groenloseweg 104, (1945-ca.1955), opgevolgd door B.J. te Winkel
`Oude Boeijink' (ca.1955-tot het einde van de zondagsschool begin
jaren '70).
* J. Ros, `Vreeziche (1927-1967) of wat later, opgevolgd door
G. Dunnewold, Groenloseweg 15, (1967 of later, tot het einde).
* J.(F.J.A.) Olbach, `Hoebinkhuisje' (1927-ca.1965) waarna de
waarschijnlijke opvolger E. Dondergoor, Meddo 19 (waarschijnlijk
ca.1965-ca.1970); waarschijnlijk opgevolgd door J.W. Grevers
(ca.1970- tot einde).
Huize Klomps `Reupenakke(r)' 1939-ca. 1975
In november 1938 wordt het oprichten van een (dan tweede) zondagsschool in
Meddo ter sprake gebracht. Met dhr. Klomps is door G. Hesselink (Heidebloem)
al een en ander besproken. Tevens wordt besloten hierover aan dhr. G. Nijveldt
(hoofd van de openbare lagere school), die tevens zondagsschool-onderwijs geeft
voor ds. Kloots, mededeling te doen. Dit om de goede verstandhouding te
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bevorderen. Door de familie Klomps op Reupenakke wordt een lokaal beschikbaar gesteld en het aantal leerlingen (zo denkt de voorzitter) zal straks 17
bedragen.
Als personeel is aan deze zondagsschool verbonden:
* G. Hesselink , 'Heidebloem (1939-1955); Vreeman, (waarschijnlijk
opvolger van G.Hesselink) waarschijnlijk 1955-1962; mejuffrouw
W. Droppers, Meddo 197, (waarschijnlijk opvolgster van Vreeman,
waarschijnlijk van 1962 tot circal965), opgevolgd door G. Sloetjes,
Meddo D 182-11 ,(circa.1965-tot het einde in circa 1975).
* B.H. Ruessink, 'Huiskamp'(1939-circal963), opgevolgd door zijn zoon
H.J. Ruessink, 'Huiskamp' Meddo (circal963-tot het einde circa.1975).
* H. Hengeveld van "t Kempel' in Huppel (later Ratum 65,
circa.1939-1951), opgevolgd door Joh.Grievink van `de Horst' in
Meddo (1951 - tot het einde in circa 1975).
Het jaar van opheffing van de school valt niet te achterhalen in de notulen. Op
grond van inlichtingen van diverse onderwijzers is aangenomen, dat de school
circal975 is gestopt.

Boerderij "Reupenakker" van de familie G.B. Klomps,waarin een kamer voor de
zondagsschool beschikbaar wordt gesteld
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3. HET ERVE WENNINK IN MEDDO
door G.H. Luiting
Eigenlijk zou ik de bovenstaande titel in meervoudsvorm kunnen stellen,
want eeuwen geleden waren er in Meddo twee huizen of huisjes met de naam
Wennink.
In de kohieren der verponding voor de Heerlijkheid Bredevoort in 1650 staat de
kathe in Meddo vermeld met Frederick Wenninck als bewoner en het huis Buurse
als eigenaar. In hetzelfde jaar verkoopt Henderick Kock voor zich en zijn erven
aan Herman Wennekinck en zijn huisvrouw Aelken "een huijsken ofte kotte
Wennekinck genant" in de buurschap Meddehoe.
Vóór 1650 vind ik de dubbele vermelding ook meerdere malen terug: in 1551 en
1566 twee huizen, respectievelijk bewoond door Evert Wennekinck en Gert
Wennekinck; en in 1529 Naele Wennekinck en Berndt Wennekinck.
Ik vermoed dat de in 1551 en 1566 genoemde Evert Wennekinck de bewoner is
geweest van de helft die eigendom was van de bewoners van het huis Buurse. Met
deze Evert Wennekinck wil ik mijn verhaal beginnen.
In het rechterlijk archief van de Heerlijkheid Bredevoort komt Evert tweemaal
voor. Henrick Haaffken en zijn vrouw verkopen op 17-11-1534 1) aan Evert
Wennekinck en diens vrouw Fenne "eyn stuck boulants omtrent 3 schepel
gheseyes, gelegen inden kerspell van Wenterswick, buirschap Medehoe op
t'Yeynck bree, metten enen ende anden Esselinck pass, metten anderen an dat
Mastervelt, metten eenre zijt an t'Yeynck lant ende mitte ander zijt an Esselinck
lant schietende. "
Henrick Haaffken verkoopt tevens 2) "eyn stuck goerlants, ghehieten die
Wennijnckinck gaerden"; koper hiervan is Johan Mentinck.
Op 10-7-1544 3) komen wij Evert Wennekinck tegen namens zijn vrouw Fenne in
een zaak tegen Hinrick Roirdinck, Lamberdinck anders genant, welke laatste aan
de vader van Fenne 14 gulden schuldig is gebleven; deze vader heeft de voornaam
Kope, terwijl de achternaam voor mij onleesbaar was.
Op 18-6-1588 4) kom ik vervolgens Hijll Wennekinck als weduwe van de
overleden Koep Wennekinck tegen; ik neem aan dat deze laatste een zoon was van
Evert Wennekinck en dus vernoemd was naar diens schoonvader. Jurrien van
Beurse is aan de weduwe Hijll 16 daalders schuldig, waarvoor zij in gebruik en
pandschap heeft gekregen "ein stuck lants ongefehr ein half molder gesels,
gehieten den Husacker in Gelderesch". Omdat de weduwe Hijll op haar beurt
weer een schuld heeft aan Henrick Schoemaker, geeft zij het gebruik van ge11

noemd stuk land door aan Henrick Schoemaker.
Vervolgens komen wij op 8-6-1640 5) een aantal broers en zusters Wennekinck
tegen, namelijk Johan Wennekinck (gehuwd met Geesken), Henneken Wennekinck (gehuwd met Herman ten Stoltenborch), Wendele Wennekinck, Koepe
Wennekinck en tenslotte de vrouw van wijlen Henrick Wennekinck voor hun
kinderen Tonnis, Herman, Hinrick, Koepe en Hilleken Wennekinck. Zij verkopen
aan Henrick Kocks en diens vrouw Trine Huetinck "haer alinge (gehele) recht
und gerechtigheit van het stedeken Wennekinck", gelegen tussen "Henrick van
Eerdens grundt und die Walfahrt ande Heelstrate."
Het lijkt mij zeer wel mogelijk dat het hier om de gezamenlijke kinderen van de
eerdergenoemde Koep Wennekinck en diens vrouw Hifi gaat. Het huisje dat zij
hier verkopen kwam in het begin van dit verhaal al voor, waar ik vertelde dat op
1-7-1650 6) Henderick Kock dit huisje weer verkocht aan Herman Wennekinck
en diens vrouw Aelken. De omschrijving van het verkochte luidt: "een huijsken
ofte kotte Wennekinck genant in het kerspel Wenterswick, buhrschap Meddehoe
an den gemeinen Heelwegh so van die Walfahrt kompt, met noch twie hoeken
goordenlandts daer achter gelegen, gehieten den Wennekinck Braeck goorden,
met den eenen ende an die Vahlriet, met die eene sijdt Zanges den Brinckes
goorden, mit die ander langs den Brack aver den wegh."
De familiebetrekkingen zullen er vermoedelijk aldus hebben uitgezien:
* Evert Wennekinck, geb. ± 1510, gehuwd met Fenne
* zoon Koep Wennekinck, geb. ± 1540-1550, gehuwd met Hij11
* Kinderen, geboren ± 1575-1585:
* Johan Wennekinck, gehuwd met Geesken
* Henneken Wennekinck, gehuwd met Herman ter Stoltenborch
* Wendele Wennekinck
* Koepe Wennekinck
* Henrick Wennekinck, gehuwd met Jenneken.
Deze laatste, Jenneken, is vóór 1640 hertrouwd met Fredrick, die na dit huwelijk
ook Wennekinck wordt genoemd; zij wonen op Wennink, toebehorende aan
Buurse; in het eerder genoemde kohier der verponding in 1650 kwamen wij deze
Fred(e)rick als bewoner tegen.
* kinderen uit huwelijk van Henrick Wennekinck en Jenneken, geboren ±
1610-1620:
* Tonnis Wennekinck, gehuwd met Lyse Alberdinck
* Herman Wennekinck, gehuwd met Aeltjen te Kolste
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Foto hiernaast:
Vanaf 1896 tot 1925 woont het echtpaar
Th.J. Overkamp (1869) gehuwd met 11/12.Ba.
Klein Zieverink (1870) en na haar
overlijden met Ja. kr. Sonderen (1863) als
pachter op boerderij "Wennink". Th.
Overkamp, beter bekend als "Wennink
Dorus", was pannenbakker op " 't
Hazenveld".
Op de foto het echtpaar Overkamp-Klein
Zieverink.

Foto hieronder:
Huize "Wennink" in de jaren '60.
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* Hinrick Wennekinck, gehuwd met
* Koepe Wennekinck
* Hilleken Wennekinck.
Van deze vijf kinderen zal Herman Wennekinck op het door hem in 1650
gekochte "huijsken ofte kotte Wennekinck" hebben gewoond, terwijl zijn broer
Hinrick Wennekinck op het aan Buurse toebehorende Wenninck woonde.
Huijsken Wennekinck
Herman Wennekinck en zijn vrouw Aeltjen te Kolste komen we in het Rechterlijk
archief van de Heerlijkheid Bredevoort nog twee maal tegen. Eerst is er een akte
van 20-11-1660 7), waarbij Jan Gossinck, Geerdt ten Hulsen en Berndt Loijkinck
aan Herman Wennekinck en Aeltien te Colste verkopen "een stucke boulants
omtrent 3 schepels geseij, gelegen in Medehoe, mette eene sijt Zanges Stiencamps
landt, mette ander sijt naer 't Velt, mette eenen einde naest Halrijts landt, metten
anderen eijnde aan de weduwe Wehnincks landt."
Voorts is er een akte van 20-11-1660 8), waarin Harmen Wennekinck en Aeltien
te Colste aan Geertken Strobant, weduwe Wahliens, een rente van 81/2 daalder
jaarlijks verkopen, af te lossen met een som van 150 daalder; tot onderpand wordt
gesteld het eerdergenoemde stuk land ad 3 schepels geseij.
Van het gezin van Herman Wennekinck en Aeltjen te Kolste zijn 5 kinderen
bekend, namelijk Jan, Tonnis, Frederick, Joorden en Hindrick Wennekinck,
geboren in de periode 1650 t/m 1661. Laatstgenoemde (Hindrick) trouwt in 1673
met Jenneken Arnijnck en na haar overlijden in 1675 met Hindersken Kolste; uit
het tweede huwelijk noteerde ik uit de doopboeken 5 kinderen, namelijk Frerijck,
Willem, Tonnis, Harmken en Arendt Wennekinck (gedoopt 1682 t/m 1689).
Na 1689 vinden we in de doop-, trouw- en begraafboeken en in het Rechterlijk
archief Bredevoort over dit gezin niets meer; ook over het door Herman Wennekinck en Aeltjen te Kolste bewoonde huisje Wennekinck wordt verder niets meer
vernomen.
Wenninck behorende bij Buurse
Keer ik dan terug tot Hinrick Wennekinck, die het aan de havezate Buurse
behorende Wenninck bewoonde. Van deze Hinrick Wennekinck kom ik in de
doopboeken van Winterswijk een aantal kinderen tegen, waarvan voor ons alleen
Geert Wenninck (gedoopt 26-2-1660) van belang is. Deze trouwt op 6-4-1689 met
Wendeke Oosterman, geboortig uit Groenlo. Uit dit huwelijk vind ik in de
doopboeken slechte één kind, namelijk Grietjen Wenninck, gedoopt 17-2-1695.
Wendeken Oosterman wordt op 28-4-1717 begraven, Geert Wenninck op
26-11-1720.
Grietjen Wenninck trouwt 31-5-1711 met Berent ten Hoeve uit Meddo, zoon van
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Willem ten Hoeve, welke Berent geboren is tussen 1678 en 1682 en die na zijn
huwelijk met Grietjen ook onder de naam Wenninck voorkomt.
Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren, namelijk Geesken Wenninck, die
gedoopt is op 9-7-1713 (zij trouwt in 1753 met de weduwnaar Hendrik ten Olden)
en Jan Hendrik Wenninck, gedoopt 17-3-1715. Deze laatste geboorte kost de
moeder -Grietjen Wenninck- het leven; zij wordt op 23-3-1715 begraven.
Berent ten Hoeve alias Wenninck hertrouwt op 20-11-1718 met Elsjen Vaeghts,
afkomstig van Eibergen. Uit dit tweede huwelijk van Berent worden nog 5
kinderen geboren, waarvan er drie al zeer jong overlijden.
Alvorens dit tweede huwelijk aan te gaan wordt op 14-11-1718 opgemaakt 9) een
"Staet en inventarium van alle sodanige goederen als Berent ter Hoeve wonende
op Wennink in Medehoe weduwenaer van zalige Griete Wennink bij het leven en
de doot van sijn zalige vrouw beseten en alnu met sijne twee kinderen Geesken en
Jan Hindrik is besittende."
Deze inventaris is overigens beknopt en luidt als volgt:
"De klederen en linnen tot de moeders lijf gehoorende.
Een wevetouw met sijn gereetscap.
Eene koe.
Eene wanne.
Een snimes.
Eenen bouwseijde.
Ongeveer 50 stucke gekocht gaaren.
Sculden tot profijte des boedels.
Aen Geert Wennink te goede 31-0-: gulden.
De erfnisse van de vaeder Willem ten Hoeve."
In de handtekening onder deze inventaris, welke inventaris bepaald niet van grote
weelde getuigt, schrijft Berent zijn naam als "Berent Wennienck".
Op 17-3-1721 10) volgt een magescheijt (= boedelscheiding) ten behoeve van de
twee minderjarige kinderen Geesken en Jan Hendrik, waarbij vastgesteld wordt
dat de kinderen "voor haar bestvaders goet sullen hebben te prouftteren 47 gl. 14
st. en alnog wegens haer moeders guedt eenendertig gls. en alles te samen
agtenseventig gl. 14 st., waer voor die kinderen is verbonden 3/8 deel van den
gaerden aan het huijs Wennink in Meddeho gelegen."
Uit het tweede huwelijk van Berent worden nog 5 kinderen geboren, waarvan er
drie al zeer jong overlijden, waarvan er één -Grietjen- in 1752 trouwt en waarvan
er één -Hendrik- later nergens meer in de archieven voorkomt.
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Van 1925 tot 1940 woont het echtpaar J.R. Esselink (1889) en Ga.Ba Overkamp (1900)
en na haar overlijden in 1930 Ha.
Overkamp (1901) op "Wennink". Het tweede
huwelijk werd aan huis gevierd, getuige de volgende foto's (19 januari 1932).
Herkenbaar op de groepsfoto
Zieverink, H. Overkamp, onbekend,
J. Overkamp-Sevink, onbekend, W. Schurink, A. Schurink-Schonenborg, M Esselink,
G. Overkamp, onbekend, R. Overkamp-Koldewey, G. Esselink, Th. Overkamp,
M Esselink-Koldewey, J. Overkamp-Sonderen.
Op de voorgrond: Jan, Theo, Vader, Moeder, Marie, Stien.

Op 't erf wordt voor de inwendige mens gezorgd.
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Bij het uiteenvallen van de bezittingen van het huis Buurse, na het overlijden van
de eigenaresse Anna Maria Ripperda, wordt het erve en goed Wennink op
18-6-1740 11) verkocht aan Willem Schuijrink. De familie Wennink is dan dus
pachter van deze Willem Schuijrink.
Berent Wennink alias Ten Hoeve overlijdt in 1745 en wordt op 27-3-1745
begraven; zijn tweede vrouw overlijdt later op 20-12-1754. Zijn zoon Jan Hendrik
Wennink volgt hem op Wennink op; hij is op 10-4-1745 getrouwd met Henders
Halriet, die op 10-4-1712 werd gedoopt als dochter van Frederik te Halderiet.
Volgens de kohieren van de inning van de Liberale Gift 12) wonen in 1748 op
Wennink: Jan Hendrik Wennink en zijn vrouw Henders Halrijt, hun dochter
Berendina (gedoopt 11-2-1748), Elsken Vaeghts (de stiefmoeder van Jan Hendrik Wennink) en Geesken Wennink (de zuster van Jan Hendrik Wennink).
Daarna wordt nog een tweede kind geboren uit het huwelijk van Jan Hendrik en
Henders Halrijt, namelijk Frederik Wennink, die op 5-3-1752 wordt gedoopt.
De zuster van Jan Hendrik, Geesken Wennink, gehuwd met Hendrik den Olden
kom ik op 13-11-1754 13) nog tegen, wanneer zij aan Jan Hendrik Knikkink en
zijn vrouw Christina Harmelink verkopen "haer eijgendomlijk toebehorenden
halven gaerden den Wenninkgaerden genant, in de tourschap Meddehoe gelegen,
tussen de Huiskes braak en den huijse Wennink gelegen, soo en als het van den
tegenwoordiger bouman op Wennink thans gebruikt en gebout wort."
Jan Hendrik Wennink overlijdt op 21-3-1793 en wordt op 24 maart te Winterswijk
begraven; zijn vrouw -Henders Halriet- was al eerder op 28-9-1781 overleden.
Zoon Frederik Wennink was op 19-4-1782 getrouwd met Harmina Hennekes,
dochter van Gerrit Hennekes uit Lievelde onder Groenlo. Deze Frederik Wennink
en zijn vrouw kopen op 18-5-1787 14) van Teunis Alefs en Aaltjen Verwoold een
derde gedeelte van de gehele "Voelendijks gaarden of kamp, gelegen in Meddeho
met de eene sijde langs het veld en met de andere sijde naast het Konder, soo
Thieenk bouwt, schietende met het eene einde aan het Koks Konder met den
plaggenvreede, zo als van ouds daar bij gehoort heeft." Zij verkopen dit deel van
Voelendijks gaarden op 13-12-1804 15) weer aan Jan Willem ten Hulsen en zijn
vrouw Janna Harbers.
Wisselende eigenaren
Intussen blijkt het eigendom van Wennink te zijn overgegaan op de familie
Wissink; in 1805 zijn eigenaren de broer en zusters Jan Derk Wissink, Anna
Marja Wissink (weduwe van J.H. Janssen), Christiena Wissink en Willemiene
Wissink (gehuwd met J.W.P. Hofman). Op 28-12-1805 16) verkopen zij aan Jan
Willem Elferink en zijn vrouw Triene "de cavenstede Wennink in Meddeho
gelegen, bestaande in huis en gaarden en den daarbij gelegen halven Braakgaarden, voorts een hooijmaatjen liggende an het Boeijnek Blik en eindelijk het
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Wormenbroek liggende met de ene zijde an den Kolstedes Kamp en de andere
zijde naast den Lammerdink en Boeijnck Bos."
Het is mogelijk de wisselende eigenaren van Wennink in de loop van de negentiende eeuw aan de hand van het notarieel archief van Winterswijk terug te vinden.
Op 31-8-1819 17) verkopen Jan Willem Hennekes en zijn vrouw Anna Catharina
Elferink, landbouwers op het goed Elferink in Beltrum (Eibergen) aan Gerrit Jan
Boeijink, landbouwer op den Gelderesch in Meddo, hun huisje Wennink in
Meddo met het kleine gaardentje voor de deur en de braakgaarden, zijnde voor het
grootste gedeelte woeste grond en groot ongeveer 200 roeden, voor ? 250.=.
Deze Gerrit Jan Boeijink verkoopt op zijn beurt op 14-3-1834 18) aan Gerrit Jan
Heurnink en zijn vrouw Anna Catharina Lammers hun plaatsje Wennink met
enige gaardengrond voor de deur en een perceel bouwland den Braakgaarden,
groot tezamen 67 roeden 60 ellen met de daarbij behorende woeste grond en
houtgewas voor ? 300.=. Omdat in 1832 het kadaster is ingevoerd staat in de akte
ook de kadastrale omschrijving vermeld, namelijk de percelen sectie A nrs. 2293,
2294 en 2370. Gerrit Jan Heurnink en zijn vrouw gaan van 1836 af zelf op
Wennink wonen.
Op 17-9-1871 overlijdt op Wennink ene Gerrit Jan Heurnink die, naar ik aanneem,
de zoon zal zijn van de eerder in 1834 genoemde Gerrit Jan Heurnink. Hij was
getrouwd met Janna Geertrui ter Haar, die in 1872 wil hertrouwen met Harmen
Jan Oonk. Om vaders erfdeel voor de minderjarige dochter Geziena Willemina
Heurnink uit haar eerste huwelijk vast te stellen wordt de boedel bij akte van
4-5-1872 19) geïnventariseerd.
De roerende goederen blijken ? 395,30 waard te zijn, terwijl de contanten ? 50.=
bedragen en de vorderingen ? 300.= en er een schuld is aan docter Goossens,
waarvan het bedrag nog niet bekend is; verder behoort het bouwplaatsje Wennink
tot de boedel.
Het tweede huwelijk van Janna Geertrui ter Haar duurt slechts zeer kort; Janna
overlijdt al op 4-5-1873.
Opnieuw moet nu inventaris worden opgemaakt, hetgeen geschiedt bij akte van
31-5-1873 20). De roerende goederen zijn nu ? 910.= waard, terwijl er contanten
zijn ad ? 25,65; verder zijn er vorderingen ad ? 2296,75 en schulden ad ? 20,93. De
onroerende goederen betreffen het plaatsje Wennink, sectie A nrs.2293, 2294,
2370, 3708, 3716, 3986, samen groot 3.42.30 hectare en sectie H, oostelijke helft
van 1751 (in het geheel groot 1.15.60 hectare); zij worden geschat op ? 1750.=.
Tenslotte is er dan nog de helft van een gezit in de Hervormde Kerk te Winterswijk, waard ? 50.=.
Uit een akte van 1-7-1880 21) blijkt dat Gerrit Jan Heurnink en zijn vrouw Janna
Geertrui ter Haar destijds niet de enige erfgenamen van Wennink waren; vader
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Van eind 1940 tot augustus 1986 wordt "Wennink" bewoond door de familie H. Duenk
- G. Hoftijzer. Zij komen van Aalten. Naast het boerderijtje is Duenk werkzaam bij de
Coó.p. Werktuigen Vereniging. Foto t.g.v. hun 25-jarig huwelijk (12-12-1965).
Zittend: Dinie, vader Hendrik, moeder Grada, Jan.
Staand: Gerrit, Annie, Hennie, Grada, Wim, Herman.

Door vererving is de familie Abbink D45 eigenaar van "Wennink". Het wordt verkocht
aan Jan Bent, die er begint met het hoveniersbedrijf "Wenninkhof".
Op de foto "Wennink".
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Gerrit Jan Heurnink en zijn vrouw Anna Catharina Lammers zullen meer kinderen
hebben gehad, die een aandeel in het bezit hadden. Op 1-7-1880 verkopen de
gezamenlijke erfgenamen Wennink voor ? 2525, - aan Johannes Meijer,
hoofdonderwijzer te Meddo.
Tenslotte trof ik dan in het notarieel archief van Lichtenvoorde een akte van
13-7-1904 22) aan, die het testament bevat van Johanna Gesina Geessink,
wonende op de Hilte in Meddo en weduwe van eerdergenoemde Johannes Meijer.
Zij legateert o.a. aan haar nicht Harmina Johanna Geessink op Grootenhuis in
Lievelde onder Lichtenvoorde, onder de last van na te melden vruchtgebruik, het
bouwplaatsje Wennink in Meddeho. Aan haar broers en zuster van halven bedde,
Wander-, Derk Jan- en Frederika Elisabeth Geessink tezamen wordt gelegateerd
het vruchtgebruik van het bouwplaatsje Wennink.
Bronnen:
1) Rechterlijke archief Bredevoort, inv.nr.34, fol.92 (Rijksarchief te Arnhem).
2) idem, inr.nr.34, fol.91.
3) idem, inv.nr.36, fol.109.
4) idem, inv.nr.58, fol.81.
5) idem, inv.nr.411, fol.76.
6) idem, inv.nr.417, fol.28.
7) idem, inv.nr.421, fol.63.
8) idem, inv.nr.421, fol.63.
9) idem, inv.nr.551.
10) idem, inv.nr.461, fol.255.
11) idem, inv.nr.439.
12) Archief van de drost en geërfden van de Heerlijkheid Bredevoort, inv.nr.105
(Streekarchief Oost-Gelderland te Aalten).
13) Rechterlijk archief Bredevoort, inv.nr.441, fol.43.
14) idem, inv.nr.447, fol.397.
15) idem, inv.nr.454, fol.235.
16) idem, inv.nr.455, fol.136.
17) Notarieel archief Winterswijk, inv.nr.1609, akte nr.101 (Rijksarchief te
Arnhem).
18) idem, inv.nr.1624, akte nr.37.
19) idem, inv.nr.5005, akte nr.1573.
20) idem, inv.nr.5008, akte nr.1846.
21) idem, inv.nr.5016, akte nr.3489.
22) Notarieel archief Lichtenvoorde, inv.nr.5702, akte nr.3065 (Rijksarchief te
Arnhem).
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4. 'VOORDE HENDRIK' VERTELT: 'DE MUZIEK'
door Lud Overkamp
Hendrik Havekes was 17 toen hij voor het eerst met 'de muziek' in aanraking
kwam. Min of meer toevallig, tijdens een bezoek aan smid Pierik om het
paard te beslaan. "Wil ij ok neet bij de muziek?" vroeg Herman Pierik, zelf
muzikant, hem. "Och, jao wal, waorumme neet", had hij geantwoord. BoschHendrik, zoals hij toen nog bekend stond, kreeg meteen ook maar een tuba
mee: dan kon hij alvast wat oefenen. Dat was in 1924. Vijf jaar later was
Hendrik één van de oprichters van muziekvereniging Sint Jan.
Hendrik, 93 inmiddels, vertelt smakelijk en met kennelijk genoegen over die
begintijd die hem nog helder voor de geest staat. "Op dat moment was de
Winterswijkse muziekvereniging St. Caecilia net failliet gegaan. Ik ben daar dus
geen lid van geweest, maar een aantal andere Meddose jongens, zoals Willem en
Gerard Overkamp, Johan Wolterink en Herman Pierik wel. Zij wilden echter het
muziek maken graag te gange hollen."
Er ontstond een 'wilde club', die jarenlang elke maandagavond oefende in café Te
Brake, het thuisdomein van mede-muzikant Willem Overkamp. "Dan bliezen we
zo'n beetje op onze instrumenten", lacht Hendrik, die in 1907 werd geboren op
boerderij Hoever Bosch. "We kochten altijd eerst een halve liter bier, daar werden
dan de partijen voor gezet en dan bliezen we." Hendrik ruilde de tuba al snel in
voor een piston en later weer voor een bugel. "Een tuba heeft een groot mondstuk,
daar had ik een hekel aan, je moet er dikke lippen voor hebben. Een piston heeft
een veel kleiner mondstuk, dat past mij beter."
`Wilde' vereniging
Helemaal onbekend met de muziek was hij overigens niet, maar om nou te zeggen
dat hij wist hoe het in elkaar stak... "Op school hadden we al wel noten lezen
geleerd: do-re-mi-fa-sol-la-ti-do. Dat kon je dan wel zo'n beetje van de bladmuziek aflezen. Maar van kruizen en mollen hadden we nooit gehoord. Dan zat ik
's avonds thuis te oefenen, tijdens het stoken van de fornuispot, door Maria liedjes
uit het bedevaartboekje voor Kevelaar te blazen. Daar stond dan een bolletje of
een kruisje voor. En dan stond je te blazen, maar klopte het niet." Gelukkig kreeg
Hendrik steun van Bernard van Meekes (Stoltenborg). "Die was in die tijd vaak bij
ons. Bernard was lid van de Leo Harmonie in Groenlo geweest. Die heeft mij veel
verteld. En al doende ging het steeds beter." Ook `Oostendarper Jan' Heming, die
lid was van het zangkoor en muzikaal onderlegd, spijkerde de jongelui bij. "Hij
was eigenlijk onze eerste dirigent".
Later was die rol weggelegd voor de heer Anton Slot, die was gevraagd om met de
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Foto hiernaast:
Hendrik Havekes (1907) zittend op de
vensterbank van boerderij " 't Voorde".

Foto uit de dertiger jaren. Op 't Terras van hotel "Onland".
V.l.n.r.: Hendrik Havekes, Sina Havekes-Tiggeloven, Marie Koldewey-Zieverink,
Johan Koldewey, Johan Elsinghorst, Tonia Elsinghorst-Tenbusch,
Anna Onland-Tiggeloven, onbekend, Toon Onland.. Foto Gerard Hoog Antink.
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jonge muzikanten te oefenen en die weer later ook de eerste dirigent van St. Jan
zou worden. Slot kwam daartoe regelmatig per motor uit Haaksbergen naar
Meddo.
Toen Sint Jan al was opgericht, zorgde Slot er overigens nog voor dat Hendrik de
politie op zijn dak kreeg. "Slot was ook dirigent van de muziekverenging van
Isidorushoeve. Daar hadden ze nieuwe instrumenten gekocht en toen bleek dat ze
er een paar over hadden. Slot heeft er toen stiekem eentje meegenomen, een
solobugel, en aan mij gegeven. In Isidorushoeve kwamen ze erachter dat het
instrument weg was. Ze stuurden de politie er op af. Stond er ineens om een uur of
twaalf, half een 's nachts twee politiemannen uit Haaksbergen bij mij voor het
raam. Ze waren eerst bij de buurman geweest, Willem Raben, die ook voorzitter
was van Sint Jan. Die wist waar ik sliep en klopte bij mij op het raam. Ik wist niet
beter of het was gewoon mijn instrument, maar ik heb de bugel toch maar
meegegeven. Later zei Slot nog: 'dat had je niet moeten doen', maar ja..."
St. Jan
In oktober 1929 werd de 'wilde' vereniging omgezet in een officiële. Hendrik, die
de eerste secretaris werd van Sint Jan werd, bedacht de naam. "De een kwam met
namen als Crescendo, de ander met dat. Ik wist dat in een aantal parochies de
muziekvereniging was vernoemd naar de kerkpatroon en stelde voor: laten we er
Sint Jan van maken. Daar gingen de anderen mee akkoord."
Dat de jongelui inmiddels wel een stukje konden spelen, moge blijken uit de
resultaten. Het eerste het beste concours, twee jaar na de oprichting, werd meteen
met een eerste prijs afgesloten. "Dat was in Winterswijk. Het jaar daarop, tijdens
het concours in Spankeren, haalden we weer een eerste prijs." Hoe de geschiedenis van Sint Jan er de eerste jaren uit heeft gezien, is overigens niet meer met
zekerheid te zeggen. De notulen van de muziekvereniging zijn namelijk uit
voorzorg tijdens de oorlogsjaren vernietigd door de toenmalige secretaris, Hendrik Elsinghorst (Hageman).
Zeker is dat de jonge vereniging niet veel geld had. Spelen in uniform was er
bijvoorbeeld niet bij. De eerste uniformen kon de vereniging zich pas na de oorlog
veroorloven. Het was in de begintijd al moeilijk genoeg om geld voor instrumenten en voor de dirigent bij elkaar te krijgen. "Veel geld hadden we niet. Slot
kreeg een rijksdaalder voor elke avond dat hij kwam. Zelf betaalden we 35 cent in
de maand contributie", aldus Hendrik. Een manier om geld in het laatje te brengen, was spelen tijdens feestelijke gelegenheden, zoals bruiloften. Dat gebeurde
in verschillende samenstellingen "Dan speelden we bijvoorbeeld de valeta, een
Spaanse en gewone wals of Maria-liedjes. Bij die bruiloften kwam je niets tekort,
je kreeg er goed te eten en te drinken. Maar we zijn allemaal altijd weer goed thuis
gekomen. Al moest je elkaar soms wel helpen."
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Muziekvereniging St. Jan op bedevaart naar Kevelaer in de jaren dertig.
Op de voorgrond lopen: Willem Overkamp, Hendrik Havekes, Theo Sonderen,

Bestuur muziekvereniging St. Jan t.g.v. het 25-jarig jubileum in 1954 met v.l.n.r.:
Willem Meekes, Hennie Overkamp, Johan Esselink, dirigent Wenink, Johan Wolterink,
Willem Overkamp.
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Dat optreden bij feestelijke gelegenheden gebeurde overigens al ver voor de
oprichting van Sint Jan. Zo herinnert Hendrik zich de bruiloft van Gerard
Overkamp met Rika Koldewey in het voorjaar (25 april) van 1925. "Met een man
of zes zijn we daar heen geweest. Liepen we spelend vanaf de kerk over het
kerkpad langs Walvaart en dan op Nieuw-Overkamp aan. En dan spelen op de
bruiloft. Daar kregen we 25 of 30 gulden voor, met het eten en drinken erbij. Dan
kreeg je de man een rijksdaalder, de rest ging in de kas."
Ook tijdens processies en bij de bedevaarten naar Kevelaar was de muziek
present. "We gingen altijd graag naar Kevelaar. Je nam al je eten zelf mee. En
gemalen koffie. Dan ging je in Kevelaar naar het café van Jacob Dungelhof, waar
je een kopje kokend water kreeg voor vijf cent." Gelogeerd werd er in 'De
WitteZwaan. "Daar sliepen we met zeven man in drie bedden, naast elkaar, met
Johan Wolterink altijd precies op 'de scheet', tussen twee bedden."
Een bijzonder aantrekkelijk punt van de bedevaarten was het donkere bier dat er in
de tapgelegenheid van Jacob te koop was. "Dat vonden we lekker. De eerste keer
dat ik er heen geweest ben, gaven ze me van thuis wat geld mee. Dat kost toch niet
zoveel, werd er bij gezegd. Maar ja. Na elke keer dat we iets geblazen hadden,
gingen we even iets drinken bij Jacob. Toen ik thuis kwam had ik nog 15 cent
over."
De muziek gaat door
Bosch-Hendrik trouwde in 1934, hij was toen 26, met Sina Tiggeloven. Daarvoor,
van 1926 tot 1934, was Hendrik werkzaam bij de ABTB in Meddo. Het jonge stel,
dat 11 kinderen zou krijgen, kreeg de kans om boerderij 't Voorde over te nemen
van de familie Grevink.
Wat er toe leidde dat Hendrik voortaan in de volksmond bekend zou staan als
`Voorde-Hendrik'.
"Nadat ik trouwde, ben ik een tijdje met de muziek opgehouden." Zoals bijvoorbeeld ook Herman Pierik en anderen uit de oorspronkelijke groep muzikanten
hadden gedaan na hun trouwen. "Want 's avonds bij Te Brake in 't café zitten, ook
al was het dan om muziek te maken, dat kon een getrouwde kerel toen toch
eigenlijk niet maken...", weet Hendrik. Maar dat duurde niet lang, voegt hij er
lachend aan toe. "Spieker-Hendrik en Te Braaks-Willem kwamen korte tijd later
bij mij langs: `Wij kont ow neet missen'. Ik heb het met mijn vrouw overlegd en
zij vond het goed. Toen ben ik weer gaan spelen."
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Leden muziekvereniging St. Jan, 1954.
Bovenste rij: Willem Elsinghorst, Herman Schurink, Hendrik Schurink, Hendrik Tuinte,
Henk Spiekker, Gerard Geessinck, Frans te Bogt, Bernard Esselink, Jozef Koldewey,
Jozef Schurink.
Middenra: Antoon Buning -met vaandel-, Jan Schurink, Jan Koldewey, Hendrik
Havekes, Gerard Schurink, Gerard Niënhuis, Bennie Koldewey, Johan Elsinghorst,
Frans Meekes, Willem Alefs, Gerard Koldewey, Willem Niënhuis -met trom-.

Sint Jan in actie na de opening van hun nieuwbouw in " 't Beitelhëfken" op 16 -6 - 1997.
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5. "IS DAT NEET...?"
A. De oude foto
Op de rubriek "Is dat neet...?" uit nr. 9 kwamen twee verschillende reacties
binnen.
Allereerst van Hennie Overkamp, die dacht bij de persoon met pijp aan Jan
Schurink (Pooljan) of Bernard Schurink met daarnaast Jan Kersten. Met op de
steiger in 't midden G. Elferink en rechts ervan Gerard Kersten.
Als tweede een reactie van mevrouw J. Veldboom-Meerdink uit Winterswijk, die
de man met pijp thuisbrengt als haar broer W. Meerdink (D 38).
We zijn er dus nog niet uit!!

B. De nieuwe "zoekfoto"
Wie herkent de personen op deze foto die door Willem Wilterdink (Hulzer
Willem) ter beschikking is gesteld?
Het is in de tijd van het aardappelstomen (jaren vijftig). Een vat met gestoomde
aardappelen wordt in een kuil gereden.
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