Wolsheimer
Boskapelweg 3

O.43

Algemeen:
In 1898 koop Berend Wolsheimer wonende te
Hengelo een stuk grond om daarop een huis,
maalderij en bakkerij te vestigen. Omdat Wolsheimer voor zijn machines een hinderwetvergunning nodig had, vinden we bij de
ingekomen brieven van 1898 van de gemeente
Ruurlo een beschrijving van de “petroleum
gaskracht maalderij annex broodbakkerij,
winkel en woonhuis voor B. Wolsheimer thans
gevestigd te Hengelo Gelderland”. De indeling
werd als volgt opgegeven:
een winkel ter groote van 14.4 m2
een keuken 20.16
een bakkerij 18.66
een schuur 21.46
een wasvertrek en privaat 6.06
een molen 17.54
een machinekamer 15.40
Wolsheimer schrijft verder: “de machine werkt om den anderen dag terwijl de geheele inrichting
door eigen huysgenooten bediend wordt en mist dus het karakter van fabriek”. Zijn schrift is zo
rijkelijk versierd met krullen dat we hem eerder het vak van schoolmeester toedenken dan dat van
molenaar/bakker. Uitzonderlijk is ook de bijleverde tekening die meer weg heeft van een
schilderij dan van een bouwtekening. De bouwaanvraag dadeert van 20 2januari 1898 en werd
behandeld in de vergadering van BenW van 4 maart daaropvolgend. Die besloot echter om de
zaak te verdagen omdat de stukken niet volledig waren. Op 4 juni buigt het college zich er weer
over en stelt dat de vereiste kennisgevingen, bekendmakingen en oproepingen geschied zijn en
dat niemand tegen de oprichting bezwaar heeft gemaakt zodat de vereiste vergunning verleend
kan worden. Wolsheimer was echter al lang met de bouw begonnen want volgens het
bevolkingsregister had hij zich al op 6 mei van dat jaar in het pand gevestigd.
Bouw:
1898
bouw
1960
woonhuis met winkel en bakkerij geheel vernieuwd
1976
centrale verwarming aangelegd
1988
woning opnieuw verbouwd, winkel met bakkerij wordt opgeheven
Eigenaren:
1898
Berend Wolsheimer, landbouwer
1919
wed. Berend Wolsheimer, Hermina Blom
1942
Derk Hendrik Wolsheimer, bakker
later wed. Hermina Johanna Schepers
1957
Berend Wolsheimer, molenaar en bakker
Bewoners:
Bewoners ingekomen 1898 van Hengelo.
Berend Wolsheimer geb.1855 Hengelo met vrouw
Hermina Blom
geb.1855 Hengelo

Johannes Wolsheimer geb.1879 Hengelo naar Winterswijk 1904
Derk H Wolsheimer geb.1884 Doetinchem molenaar
Antonie Wolsheimer geb.1882 Wisch naar O.27
Berend J Wolsheimer geb.1880 Wisch overl. 1908
vader Berend overl. in 1919
zoon Derk H Tr.met in 1910
Harmina Schepers
geb.1889 Ruurlo van O.7
kinderen
Hermina Wolsheimer geb.1910 Ruurlo
Gerrit H Wolsheimer geb.1915 Ruurlo overl. 1916
Gerdina Wolsheimer geb.1917 Ruurlo
Bertha Wolsheimer geb.1919 Ruurlo
Berend H Wolsheimer geb.1923 Ruurlo
Hendrika J Wolsheimer geb.1927 Ruurlo

