Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.360
erve Klein Meulenkolk-Megelink
ca 1770
Holtdijk 4

Historie boerderij

De vroegere boerderij Megelink in 1997.

Het herbouwde Megelink in 2008

De boerderij Megelink (vroeger ook wel Klein
Meulenkolk of Nieuw Meulenkolk) werd omstreeks
1770 gesticht door Roelof Molenkolk die toen in
opdracht van de eigenaar de boerderij Groot Molenkolk
(5.2.390) moest verlaten.
In 1811 bezat zoon Jan Molenkolk 2 koeien.
Na de Molenkolks werd het erf bewoond door de familie
Averdijk en vervolgens door de eigenaren, de familie
Megelink, afkomstig van de boerderij Megelink (Vastert,
5.2.150).
In 1835 was de weduwe van Arend Megelink de
eigenares. Toen haar kleinzoon Arnoldus Megelink
omstreeks 1890 de eigenaar werd behoorde er 3½ ha
grond bij deze boerderij. Hij kocht er van verschillende
eigenaren 7 ha bij, zodat de oppervlakte in 1894 10½ ha
werd. Toen zijn zoon Gradus Hendrikus in 1928 het
eigendom verkreeg was dit nog 9,7 ha en door aankoop
werd dit weer uitgebreid tot 13,6 ha.
In 1942 werd er in het Groningerveld een huis gesticht
dat via verschillende eigenaren nu eigendom is van Jan
en Mini Garssen (5.2.081). In 1967 werd Arnoldus
Hendrikus Marinus (Arie) de eigenaar van de boerderij
Megelink met 1½ ha grond, terwijl de resterende
gronden aan verschillende eigenaren werd verkocht. De
ongetrouwde Arie Megelink woonde er tot 1997. De
boerderij werd toen gekocht door de familie Wietse en
Ellen Wes-de Jong die de boerderij in 2001 hebben
afgebroken en herbouwd tot woonboerderij.

Bewoners:
►
Eerste bewoner was dus Roelof Meulenkolk (*1717) en zijn tweede vrouw Egbertje Aling (*ca. 1736)
afkomstig van Groot Meulenkolk (5.2.390). Ze kwamen met 6 kinderen naar deze nieuwgestichte boerderij: de
uit het eerste huwelijk van Roelof geboren Janna (*1757) die in 1778 trouwde met Jan Berent Bloemers in
Notter, Jenneken (1759-1831) die in 1783 trouwde met buurjongen Gerrit Kruiders op de Kruuder (5.2.350), Jan
(1761-1813) die de opvolger zou worden, Hendrik (*1763), Jan Hendrik (1766-1824) die trouwde met Gerridina
Gakink en een boerderij huurde in de buurtschap Langelo in Haaksbergen, Gerrit (*1768) die in 1794 trouwde
met de weduwe Janna Verdriet op “Oud” Verdriet (Elsenerbroek 5.4.340) en Gerridina (*1770) die in 1792 in
Diepenheim trouwde met Reinder Reints Bannink uit Vorden. Op Klein Meulenkolk werd in 1776 nog geboren
Geertruit Molenkolk (†1854); zij trouwde in 1804 met Garrit Harmens Heideman in Diepenheim.
►
Opvolger Jan Molenkolk (1761-1813), wever van beroep, trouwde in 1798 met Aaltjen Philipsborg
(1759-1831) van Flipborg (Hericke 3.1.090). Ze kregen de dochter Berendine (1799-1849) die in 1830 trouwde
met Hendrik Reinds in Herike (Tjoonk, Hericke 3.3.360).
►
In 1821 woonde er de in Ambt Delden geboren kleermaker Jannes Averdijk (ca.1797-1861) en zijn in
Enter geboren echtgenote Janna/Johanna Kamphuis (ca. 1795-1837) met hun dochters Jenne (1817-1868) die
trouwde met Gerardus Slagers uit Rijssen (zij woonden in Enterbroek) en Janna (1820-1894) die trouwde met
Jannes Reijerink in het Enterbroek. De dochter Gerritdina werd in 1822 geboren; zij trouwde met Gerrit Jan
Wolters uit Ambt Delden en is in 1880 op het Zeldam overleden.
De familie Averdijk-Kamphuis vertrok omstreeks 1825 naar Enter.

Gradus Hendrikus Megelink (*1887) en Johanna Geertruida
Megelink-Leusink (*1898)

►
Omstreeks 1830 werd deze boerderij
eigendom van de katholieke Arend Megelink
(5.2.150) en in 1835 was zijn weduwe Phemia
Veldhuis de eigenares. De boerderij werd toen een
aantal jaren verhuurd aan de eveneens katholieke
familie Averdijk, die eerst woonde op de boerderij
Leunk (5.2.260) aan de huidige Kemperweg.
Hermannus Averdijk (1790-1861) was in zijn
tweede huwelijk in 1820 getrouwd met Aleida ter
Maat (1793-1847). Ze kwamen hier met hun
kinderen Jenneken (*1823), Johannes (*1828),
Arendina (*1831) en de zoon Gerrit Jan (*1816)
uit een eerder huwelijk van Hermannus. De
kinderen Johanna Gerritdina (*1834) en
Bernardus (*1839) werden op Nieuw Meulenkolk
geboren. De familie Averdijk-Ter Maat vertrok
omstreeks 1841 naar het nieuwgestichte Averdijk
(Zwienenberg, 5.2.270).
►
Omstreeks 1841 werd Henricus Joannes
Megelink (1811-1890) de eigenaar en bewoner. Hij
was in april 1841 getrouwd met Geertrui Wassink
(1816-1844), dochter van Hermannus Wassink op
Klein Aaftink (5.2.240). Er werden 3 kinderen
geboren die echter het levenslicht niet mochten
aanschouwen en ook de moeder overleed 11 dagen
na de geboorte van de jongste. In 1846 trouwde
Henricus Joannes toen met Janna Ensink (18171852) geboren te Ambt-Delden, als dochter van
Jannes Ensink. Er werden 5 kinderen geboren
waarvan er 1 levenloos ter wereld kwam. Toen het
jongste kind in 1852 was geboren, overleed 9 dagen
later ook Janna. Een jaar later trouwde Henricus
Joannes voor de derde keer, nu met Hendrika de
Baas (1821-1867), dochter van Gerrit Jan de Baas
op de Borkeld (5.1.090). Met haar kreeg Henricus
Joannes nog weer 3 kinderen: Jannes (1855-1875)
die boerenknecht werd en op de leeftijd van 20 jaar
overleed, Euphemia (1857-1912) die ongehuwd op
Megelink bleef wonen en Gradus Johannes (18591929) die ook ongehuwd bleef en verongelukte met
paard en wagen. De kinderen uit het tweede
huwelijk waren: Geertrui (1846-1922) die in 1883
trouwde met Albertus ten Elsen op Haar Berent
(5.2.050), Johannes (1851-1852) die slechts 1 jaar
oud werd, Gezina (1852-1852) die maar 1 maand
oud werd en Arnoldus (*1849) die de opvolger
werd.

►
Arnoldus Megelink (1849-1915) trouwde
in 1885 met Hendrika Johanna ter Maat (1861De familie Megelink: zittend Geertruida Josephina (*1938), moeder 1931), die was geboren in Eibergen. Het paar kreeg
Johanna Geertruida Megelink-Leusink (*1898), Hendrika Maria
5 kinderen:
Josephina (*1936). Staand Arnoldus Hendrikus Marinus (*1932),
Johanna Hendrika (1886-1950) trouwde in 1931
vader Gradus Hendrikus Megelink (*1887) en Hendrikus Marinus
met de in Hellendoorn geboren weduwnaar
(*1934)
Johannes Hegeman (zoon van Maria Hegeman-de
Baas, zie pand 5.1.090); zij is in Holten overleden. Johanna Aleida (1889-1960) bleef ongehuwd. (Weer)
Johanna Hendrika (1892-1956) vertrok in 1907 naar Ambt Delden, trouwde in 1923 met Hermannus Johannes
Veehof en verhuisde toen naar Bornerbroek. Maria Femia (1902-1966) trouwde in 1931 met Gerhardus ten Dam
en ging in Markvelde wonen. De zoon Gradus Hendrikus (*1887) werd de opvolger.

►
Gradus Hendrikus Megelink (1887-1965) trouwde in 1930 met Johanna Geertruida Leusink (18981970) uit Ambt Delden. Uit het huwelijk werden 4 kinderen geboren: zoon Hendrikus Marinus (1934-1996)
vertrok naar Den Haag en trouwde daar in 1967 met Hendrika Roelofs. Hendrika Maria Josephina Megelink
(Riek, *1936) trouwde in 1960 met Franciscus Bernardus (Frans) Exterkate (van de Fós uit Ambt-Delden) en
bleef vooreerst op Megelink wonen. Geertruida Josephina (Truus, 1938-2011) trouwde in 1964 met Hermannus
Antonius Mensink uit Goor; deze bouwden een woning aan de Plasdijk (5.2.406). De zoon Arnoldus Hendrikus
Marinus (Arie, *1932) werd de opvolger op de boerderij.
Op Megelink verbleven bij tijd en wijle nog meer personen. Gradus Megelink verleende o.a. onderdak aan de
“holbewoner” Jan Brinks. Jan “woonde” dan in de paardenstal.
Ook verbleef hier tijdelijk de “dakloze” Schintz. Om in zijn levensonderhoud te voorzien was deze Schintz vaak
ook ’s nachts op pad.
►
De tot 1963 nog op Megelink wonende Riek Megelink en echtgenoot Frans Exterkate kregen hier 2
dochters: Marja (*1961) die in 1983 zou trouwen met Stef Alfrink uit Rijssen en in Diepenheim ging wonen en
Jolanda (*1962) die in 1985 is getrouwd met Joanke Jacobi op Bruil/Jacobi in Kerspel Goor. In januari 1963
vertrok de familie Exterkate naar Goor, alwaar in 1966 nog dochter Astrid werd geboren.
Arie Megelink (1932-1997) bleef ongetrouwd op de ouderlijke boerderij wonen. Na het overlijden van zijn
moeder in 1970 woonde hij hier alleen.
►
Na het overlijden van Arie Megelink in 1997 ging in hetzelfde jaar hier het paar Wietse Wes en Ellen de
Jong afkomstig uit Hengelo (O) wonen. In 2001 bouwden ze een nieuwe woonboerderij. Zij hebben 2 zonen:
Jurre (*2007) en Teun (*2009).
4-2-1929
Ongeval met doodelijken afloop
Terwijl de ongehuwde 64-jarige G.J. Megelink te Elsen (gem. Markelo) met paard en kar kunstmest naar de weide had
gebracht, ging op den terugweg het paard aan den haal. Megelink werd uit de kar geslingerd en in deerniswekkenden
toestand opgenomen. Onmiddellijk werd de hulp van dr. Wanrooy ingeroepen die sleutelbeenbreuk constateerde en
ernstige inwendige kneuzingen tengevolge waarvan de ongelukkige ’s nachts is overleden.

