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5.2.314
woning Schoolhoofd
1966
Herikerweg 34

Historie woning
De schoolmeesterswoning Herikerweg 34 werd in 1966
gesticht door de gemeente Markelo.
In 1980 werd de woning verkocht aan bewoner en toenmalig
schoolhoofd Koen Janzen.
In 2004 werd zijn zoon Sjoerd Janzen eigenaar van de
woning.
Bewoners:
►
Eerste bewoners van deze woning in 1966 waren de
gezinsleden van het hoofd der school Arnold Mulderij. De in
Hummelo en Keppel geboren Arnoldus Johannes Mulderij
(1929-1975) was in 1955 getrouwd met Johanna Gerritdina
Dijkink (Hanna, *1933) van Pongert aan de Langeweg in de Dijkerhoek (Marckelo 1.2.080). De eerste jaren
woonden zij op Pongert. Zij kregen 3 kinderen: Hendrik Arnoldus (Henk, *1956) die in 1971 op een vakantie in
Zwitserland op 14-jarige leeftijd is overleden, Johan (*1959) die in 1984 huwde met Gerrie Brinkhuis uit Goor
en in Markelo-Beuseberg woont en Erik (*1961) die in 1988 trouwde met Jeanette Leferink (van Kapp’nGet) en
weer op Pongert is gaan wonen. Wegens Arnold’s ziekte vertrok de familie Mulderij naar Markelo-dorp; Arnold
overleed in 1975.
►
Koen Janzen werd toen hoofd van de Elsenerschool. In juli 1975 betrok Koen, geboren in 1942 in
Amsterdam, met zijn gezin de hoofdenwoning. Hij kwam toen uit Brummen en was onderwijzer geweest in
Zutphen. Koen was getrouwd met de uit Steenderen afkomstige Iet Huetink (*1948) en had 2 kinderen: Sjoerd
(*1971) en Martijn (*1974). In Elsen werd nog dochter Lisette (*1977) geboren. In 2004 is Iet overleden.
Zoon Sjoerd Janzen bleef in het huis wonen, terwijl Martijn samen met partner Gerrie Bolink in Diepenheim
woont en Lisette verhuisde naar Stokkum waar zij op “Stokreef” aan de Brandveenweg samenwoont met de
voordien in Markelo woonachtige Douwe Feenstra.
Koen Janzen vertrok in 2006 na zijn pensionering met partner Wil Jebbink (afkomstig uit Goor) naar Markelodorp.
►
Sjoerd Janzen woont nu samen met zijn uit Dedemsvaart afkomstige partner Brenda Scholing (*1979)
in de voormalige hoofdenwoning. Zij hebben 2 kinderen: Dirk (*2008) en Geert (*2010).

