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Historie woning
De bouw van het kleine station in Elsenerbroek,
in de buurtschap aangeduid als de "Halte", was
gereed gekomen
in 1910, vóór de eerste treinrit op 29 april van dat
jaar. Het type stationsgebouw werd en wordt nog
steeds aangeduid met "NH (Neede-Hellendoorn)halte", een gebouw met woning en lokalen voor
de stationsdienst. Voor de goederenopslag werd
in 1914 een wachtershuisje met kolenbergplaats
van de overweg in de straatweg Haarlem-Leiden
overgebracht naar Elsenerbroek.
In 1975 is het haltegebouw aan de Plasdijk afgebroken en vervangen door een vrijstaand woonhuis. Een zelfde
"NH-halte" als voorheen in Elsenerbroek is in Kisveld (Neede), weliswaar verbouwd, nog steeds aanwezig.
Bewoners:
►
Eerste haltechef was Willem Johan Muller. Hij was geboren in Apeldoorn en kwam in 1910 met zijn
vrouw Gerritjen Kloosterboer en de kinderen Willemina Helena en Klaas Herman Christiaan op de "Halte"
wonen. Op 3 maart 1911 werd dochter Anna Petronella geboren, zij overleed evenwel op 11 juli 1912.
In 1912 kwam Albert Brinkhorst uit Oldenzaal, spoorbeambte van beroep, inwonen. Al in 1913 werd hij
vervangen door Marinus Wonink uit Heerde, die op zijn beurt vertrok in 1915.
Omstreeks 1920 trok een zwager van Willem Johan Muller, Willem Jzn. Kloosterboer uit Zutphen, 23 jaar oud,
bij de familie Muller in.
►
In 1925 kwam buurman Jan Willem
(Willem) Wibbelink (5.4.080), van beroep
spoorwegarbeider, samen met zijn vrouw Rinske
Vermeulen (afkomstig uit Amsterdam) op de
"Halte" wonen. De familie Muller was namelijk in
1924 overgeplaatst naar Zevenbergen; vanaf 1 juni
1923 was de halte Elsenerbroek uit de
dienstregeling geschrapt waardoor de functie van
haltechef was vervallen.
Het echtpaar Wibbelink bleef kinderloos en nam
twee pleegkinderen uit Amsterdam op: in 1927
Stientje Onstwedde, 6 jaar oud en in 1933 Cornelis
Geijtenbeek, 4 jaar oud.
Toen de spoorlijn in 1935 werd opgeheven vertrok
het gezin Wibbelink naar Rijssen.
►
In 1939 werd het voormalig station voor 3000 gulden aangekocht door de uit Enter afkomstige
metselaar Jan Wolfs (VennenJân, 1905-1994). Hij trouwde in 1939 met Janna Hendrika Reilink (1907-1980)
afkomstig van Oarns (5.4.250). Jan en Janna kregen 3 kinderen:
Dinie (*1941) die in 1961 trouwde met Herman van Ommen uit Goor. Ze bleven eerst inwonen op de “Halte”,
dochter Marian werd in 1962 geboren en in 1963 vertrokken ze naar een huisje aan de Oude Needseweg in het
Weldam, Jan (*1942) die de definitieve opvolger zou worden en Jan Willem (Willem *1944) die in 1964
trouwde met Johanna Janna Aleida Roessink (Johanna *1944) uit Enter. Zij gingen vanaf toen inwonen bij de

ouwelui waar de kinderen Gerdie (*1964) en Janet (*1967) werden geboren. Eind 1967 vertrok Willem met zijn
gezin naar Goor.
►
Zoon Jan Wolfs (*1942)
vrachtwagenchauffeur van beroep, trouwde in
1964 met Willemina Aleida Brunnekreeft (Minie
*1944) uit Ambt Delden. Zij gingen eerst wonen in
Ambt Delden en daarna in Hengelo. In 1973
kwamen Jan en Minie met beide dochters Wilma
(*1965) en Karin (*1967), vanuit Hengelo naar
Elsenerbroek. In 1986 vertrok Karin naar Utrecht.
Wilma vertrok in 1990 naar Goor. Jan was
ondertussen eigenaar geworden van de woning.
Ondanks dat de stationsfunctie in het huis niet
meer zichtbaar was, werden voor bepaalde
vertrekken van het huis toch nog geruime tijd de
oorspronkelijke stationsbenamingen gebruikt: zo
was "het loket" een nog lang gebruikte aanduiding.
In 1975 werd het oude huis de “Halte" afgebroken
Halte-chef Willem Wibbelink (JanteboersWillem) en
nadat de nieuwe woning van Jan en Minie,
echtgenote Rinske Vermeulen
gebouwd vlak voor het oude huis, gereedgekomen
was. Jan senior en Janna verhuisden mee naar een gedeelte van de nieuwe woning.
Na het overlijden van Janna
in 1980 en het vertrek in
1990 van Jan senior naar een
verzorgingshuis in Delden is
dat deel van de woning
verhuurd aan verschillende
gezinnen.
In 1990 kwam Jan Werning
(*1948) in 1975 getrouwd
met Ida Waanders (*1951)
vanuit Delden hier wonen.
Zij vertrokken in 1992 weer
naar Delden.
In 1993 betrokken Theo
Klein Lankhorst (*1963) uit
Holten en zijn vriendin
Marianne Hulsegge (*1962)
uit Markelo dit
woongedeelte. Zij trouwden
in 1996 en kregen 2 kinderen
Minke (*1997) en Jorn
(*1999). Eind 1999
vertrokken ze naar Markelo.
Volgende bewoner Alphons
Hofmeyer (*1959) is in mei
2015 opgevolgd door
Herman Wissink.

Achterste rij: Karin en Jan Wolfs, Minie Wolfs-Brunnekreeft, Willem Wolfs,
Johanna Wolfs-Roesink, Herman van Ommen, Dinie van Ommen-Wolfs. Voorste rij:
Gerdi Wolfs, Wilma Wolfs, Jan Wolfs Sr., Rene van Ommen, Janna Wolfs-Reilink,
Jeannet Wolfs, Marjan van Ommen en Henk-Jan van Ommen

