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Historie boerderij 
 

 
De fabrieksarbeider Hendrik Jan Mengerink kocht 
in 1926 een weiland ter grootte van 2 hectare van 
de metselaar J. Jebbink in Goor. Daarop bouwde hij 
in 1927 een huis. In het achterhuis een grote 
sluitsteen: Klein Stoevelaar. 
In 1960 ging dit over op schoonzoon Hendrik van 
Middendorp. In 1965 werd er 400 m2 overgedaan 
aan zoon Cornelis Hendrik Middendorp die naast 
het ouderlijk huis een nieuwe woning stichtte. 
 
Bewoners: 
 
► Eerste bewoner was dus de in Borculo 
geboren Hendrik Jan Mengerink (*1894) die in 

1917 in Diepenheim trouwde met de Diepenheimse Hendrika Heideman (1895-1986). Hendrik Jan en z’n vrouw 
kwamen in 1919 vanuit Diepenheim naar de Stoevelaarshoek en vestigden zich toen op de boerderij 
Dannenkamp (3.1.260). Tot 1926 toen ze daar vertrokken en zich een eigen onderkomen bouwden hier aan de 
Wheedijk. Zij brachten hun ouders Engbert Mengerink (1865-1957) en Garritje Kloosters (1855-1949) mee. 
Het echtpaar kreeg 6 kinderen: Engbert Gerrit (*1918) geboren in 
Diepenheim, Aleida Gerritje (*1919) geboren op Dannenkamp, 
Gerda (*1923) geboren op Dannenkamp, Gerrit Hendrik (*1928) 
geboren aan de Wheedijk, vertrok in 1954 naar de 
spoorwachterswoning in de Meene (3.1.110) en kwam in 1971 terug, 
Hendrika Johanna (*1936) geboren aan de Wheedijk en Johanna 
(*1938) ook geboren aan de Wheedijk. De jongste Johanna vestigde 
zich in Oldenzaal terwijl alle anderen er voor kozen om uiteindelijk 
in Goor te gaan wonen. 
 
► Opvolgend bewoner op deze woning werd dochter Gerda 
Mengerink (1923-1988) die in 1943 trouwde met de uit Barneveld 
afkomstige boerenzoon Cornelis Hendrik van Middendorp. 
Het echtpaar kreeg 2 zoons: Corry (*1943) timmerman van beroep, 
die trouwde met Gerda ten Hove en naast het ouderlijk huis een 
nieuwe woning bouwde en Hendrik Jan (*1950) die in 1971 trouwde 
met Gerda Leeftink en in het dorp ging wonen, waar het huwelijk in 
1989 werd ontbonden. 
 
► Huidige bewoner is kleinzoon Hans Middendorp (*1966) die trouwde met Irma Overbeek (*1964). Ze 
kregen een zoon Tom (*1997) en een dochter Emma (*1999). 

H.J. Mengerink en H. Heideman met 
achterkleinzoon Hans omstreeks 1967 


