5.4.085
woning Meestershuis
1910
Enterweg 9

Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres
Historie woning

Het Meestershuis, gebouwd in 1910, werd
achtereenvolgens door de volgende schoolhoofden
bewoond:
►
1910-1911: Frederik W. Wanrooy
(*1879) geboortig van Wisch met z’n vrouw
Helena de Jong geboren in Oosterbeek; ze hielden
het slechts 1 jaar vol in het Elsenerbroek en
gingen toen naar Renkum.

Meesterswoning
Meesterswoning

►
1911-1914: Gerrit Hendrik Huiskes
(*1884) en z’n vrouw Gerharda W. van der Zedde.
Gerrit Hendrik was geboren op café Jachtlust
(Hericke 3.1.200). Zij hadden inwoning van de
(schoon)moeder en vertrokken in 1914 naar
Aalten.
►
1914-1939: Albertus Klaassen (*1879) en
z’n vrouw Jeanette H. Odink (1890-1925) kwamen
vanuit Zwollerkerspel hier naar toe. Hun 2
kinderen Hendrik Herman (1915-2006) en Jeanette
G. (*1922) werden in het Elsenerbroek geboren.
Ook zij hadden enkele jaren inwoning van de
(schoon)moeder.

Frederike, Anne Marie, Engelien Kuper-Wanrooy, Ragger
Kuper en Elisabeth Kuper

►
1939-1955: Ragger Kuper (*1905) en z’n
vrouw Engelina Aleida Wanrooy (1912-1975), een
dochter van de Markelose huisarts. Zij kregen in
het Elsenerbroek de kinderen Liesbeth (*1943) en
Christine Frederike (*1950), waarna ze in 1955
vertrokken naar Alkmaar waar Anne-Marie werd
geboren.

►
In verband met de woningnood direct na de oorlog werd de familie
Kuper in 1948 door de gemeente gedwongen inwoning te accepteren. Tot 1954
werd er ingewoond door de Holtenaar Hendrik Jan (Henk) Vukkink (19171999) die in 1948 was getrouwd met Rika Bertha Hendriksen (1921-1994) uit
Markelo. Zoon Albert werd in 1949 geboren. In 1954 vertrokken ze naar Holten
naar hun nieuw gebouwde woning, waar dochter Ineke in 1955 werd geboren.
Ineke is bekend vanwege “Ineke’s Hofgedichten” die wekelijks worden
gepubliceerd in de Hofkrant.
►
Vanaf de Bergweg 23 kwam in 1956 meester Hendrikus de Groot en
z’n vrouw Jantje Dirkje (Sjaan) van Toorn hier met hun dochter Florence
Helianthe (1948-2011) wonen, om in 1962 weer naar de Bergweg te vertrekken.

Henk en Riek Vukkink

►

►
Opvolger werd in 1962 meester Frederik Christiaan Kiela (1925-1997)
die getrouwd was met Jenneke Adriana van Vuuren (*1932). Zij kwamen in
1962, met hun vader Marinus Johannes die in 1970 overleed, vanuit Enter en
vertrokken in 1972 met de dochters Christa (*1960), Tanja (*1962) en Marjo
(*1964) naar Enschede.

Tijdelijk woonde er even Gerrit H. Brinckate (van Koekoek 5.4.200) met z’n vrouw Dineke Leunk die

in januari 1973 vertrokken naar de Tolweg 43.
►
Meester Hendrik Eissen betrok in 1974 samen met z’n vrouw Bep, die onderwijzeres was, deze
meesterwoning maar reisde in 1985 weer af naar het dorp (Vennekesweg).
►
Opvolgend bewoner en eigenaar werd toen de overbuurman van Enterweg 12 (5.4.178) Jan H.J.W.
Morsink en z’n vrouw Janna H. Willemsen. Samen hebben ze 2 kinderen:
Marie Johanna (Ria) (*1968) die in 1991 trouwde met Wilfried Kuypers (*1965) en in Enter ging wonen en
Johan Hendrik Jan (Johan) (*1970) die in 1997 trouwde met Mariëlle Exterkate (*1970) uit Goor en hier hun
plekje vonden.
21-03-1984
Verkoop hoofdenwoning.
Als de gemeenteraad akkoord gaat zal de karakteristieke onderwijzerswoning bij het schooltje in Elsenerbroek voor een
bedrag van f. 96.000.- worden verkocht aan J.H.W.J. Morsink die nu aan de Enterweg woont. Bij de woning hoort een
perceel grond van ongeveer 1000 vierkante meter. De gemeentelijke taxateur had de waarde van huis en grond geschat
op f. 70.000.- Bij een openbare inschrijving kwamen vier reacties binnen. Morsink bood het meest. Hij mag het huis pas
na drie jaar weer verkopen aan derden met de uitdrukkelijke bepaling dat b en w daarvoor toestemming moeten geven.
De onderwijzerswoning moet van onder tot boven worden opgeknapt. Schoolhoofd Eissen, die er nu woont, lag met de
gemeente in de clinch over het achterstallig onderhoud en de hoogte van de huur. Hij heeft een woning gekocht in
Markelo dorp.
Als gemeld wordt het schooltje in Elsenerbroek aan het einde van het schooljaar gesloten omdat er te weinig leerlingen
zijn. Door een formele fusie met de openbare school in Elsen, kan Eissen daar minstens een jaar tewerk worden gesteld.

►
In 2007 kocht de familie Morsink de tegenover de onderwijzerswoning staande bungalow van de
familie van der Sluis (5.4.082) en betrok deze na een grondige renovatie. Hun meestershuis werd uiteindelijk in
2011 verkocht.
►
Nieuwe eigenaren/bewoners werden in 2011 Otto Kluyt
(*1963) uit Arnhem en Chantal Esther Pot (*1975) uit Ambt
Delden. Ze hebben 3 kinderen uit een eerder huwelijk van
Chantal: Brijan Niek ter Braack (*1993), Naomie Anne ter Braack
(*2000) en Nick Bas ter Braack (*2002). Het gezin kwam vanuit
Hengevelde hier wonen.

Riek en Jan Morsink.
Staand: Ria en Johan Morsink

