Boerderij Welpelo
Omdat in 1999 de boerderij van de familie Welpelo werd afgebroken en er een nieuw huis
opgebouwd zou worden, hebben wij van het Overleg Orgaan Overdinkel gemeend namens
Overdinkel en de historie van Overdinkel, hier aandacht aan te besteden en zijn we in het
verleden van het erve Welpelo gedoken.
Ook zijn er nog diverse foto`s gemaakt ter herinnering aan het prachtige oude erf.
Het gehele boekwerk (gemaakt door ondergetekende) is aangeboden aan de familie
Welpelo, die er tot op heden nog steeds wonen.

DE BEWONERS VAN HET ERVE WELPELO
Aan de schilderachtige Ruhenbergerbeek in Overdinkel ligt
Het eeuwenoude A erve WELPELO@ dat ook al eeuwen bewoond wordt door de familie
Welpelo. Huis en erf staan 1475 in het verpondigsregister vermeld als WESPELO,
in 1601 als WYLPELO en 1602 als WELPELOE.

Het erve Welpelo is in 1585 in het bezit van Gerlach van Wullen borgman van Nienborg
bewoner van het huis Ravenhorst Graafschap Bentheim.

In het verpondingsregister van Twente 1602 staat A Wijlpelo@@ kumt to
der Ketelersche ( behoort tot) is 11 mudde geseys (groot) de pacht 11 mudde,
5 kowyde, eyn dach meydens ( een dag maaien groot) aan middelmatige landen 9 mudde
en aan holthovich landt ( bos) 2 mudde, 7 dachmaet groenland 4 koeweiden.
Uit het register voor land en beesten anno 1602 blijkt dat Wijlpelo 4 peerde, 10 varkens
En 7 imen ( bijenkorven ) bezit.

Ook kunnen we aannemen dat er verbinding bestaat met het huis Ruhenberg, dat vroeger
een riddergoed was, ook wel Welphausen genaamd.
In het oude Markeregt boek van Losser B over de periode 1533 tot 1670- komen we
De naam Welpelo tegen bij de Holt-en Markerichten ( rechtzaken bij de boeren over grond,
geld, het kappen van bomen enz.)
Uit protocollen van het Landgericht Oldenzaal het volgende:
4 januari 1696 Procureur Verroten doet namens zichzelf anpandinge aan
Gerrit Welpelo en doet dienvolgens opbaedinge aan het gepande, het versoeck
om aan de panden van gemelde meier ( is pachter op het erf) Welpeloe geeigent
te mogen worden voor 11 schepel rogge, 4,5 gld. dienstgeld ( geld om het uitvoeren
van gratis werkzaamheden voor de eigenaar af te kopen) en verrotens ( verder) vierde pacht
in een pacht te verdelen. Dit wordt door de Richter geaccordeerd.

Op 14 maart 1791 kopen Jan Scholte en Gese Aarninkhof een deel van het erf Welpelo
gelegen bij Losser voor f. 1095,- Dit bedrag hebben zij geleend van Herman Elderink uit de
Bardel bij Gildehaus Duitsland.
Vele losse namen van de Welpelo`s vindt men terug in de Kerkeboeken, maar het is niet
met zekerheid te zeggen hoe hun verwantschap isÿÿ..

Welpelo Dirick 1570
Welpelo Lucke 1571
Welpelo Hendrik
Bernardus
Welpelo gehuwd op 12-12-1628 met Johanna Sirinck
Fenne
Welpelo gehuwd op 07-01-1687 met H. Bertelink
Fenne
Welpelo gehuwd op 22-07-1688 met Geert Hindriksen
Jutte
Welpelo gehuwd op 18-05-1690 met Gerrit i.d.Westerik
Jenne
Welpelo gehuwd op 30-05-1696 met Jan Huls
Janna
Welpelo gehuwd op 22-04-1703 met Wilhelm ter Meulen
Fenne
Welpelo geb.18-10-1685 gehuwd op 05-12-1706 met Willem Keilver
Fenne
Welpelo geb.19-02-1688 gehuwd op 26-12-1717 met Albert H. Suithof.
Engele
Wilpelo gehuwd op 26-11-1724 met Jan Greeve
Wel kunnen we met zekerheid vermelden:
Berent
Wilpelo gehuwd op 14-02-1697 met Jenne Mollerink
uit dit huwelijk Godewinus ( ook Goken)
Goken

Johannes
Bernardus
Johanna

Welpelo geb. 02-02-1688 gehuwd op
18-08-1726 met Hermanna .Beerninck
kinderen uit dit huwelijk :
geb.1727
geb.1730
geb.1733

Op 16 januari 1739 zijn op de boerderij van Welpelo en bij andere Overdinkelse boeren
vluchtelingen uit Munster. In de kleine Duitse dorpen wordt met geweld krijgsvolk verworven
voor het Duitse leger.

Op 21 februari 1751 in de namiddag gaat Berend Welpelo trouwen met Euphemia Ellerink,
want volgens het dagboek van Aleida Leurink (was gehuwd met dominee Keller uit Losser)
was er een grote opschudding bij de Kerk: Ade sneeuw en kloeten vlogen door de kerkA, dat
een predikant in de Hervormde Kerk het huwelijk moest inzegenen.
Als protest werd door de familieleden en kennissen van het jonge paar in en buiten de kerk
lawaai gemaakt om stoornis te verwekken bij de plechtigheid. Pas in 1795 worden de
huwelijken weer in de Katholieke Kerk gesloten door de pastoor en wettig erkend.
Dus
Bernardus

Welpelo geb.19-02-1730 overl 22-01-1805
huwt op 23-02-1751 met Euphemia Elderink maar nu in Klooster Glaan
(Katholiek)
kinderen uit dit huwelijk :
Johannes
geb. 1752
Gerardus Johannes
geb. 1760
Hermanus
geb. 1763 gehuwd 1797 met A. Bunes
Johannes Bernardus geb. 1766 gehuwd 1806 met M.N. Heersche
Johannes

Welpelo blijft op het erf en huwt 02-12-1787 te Losser met Helena ter Denge uit
Losser

Als in 1810 bij de komst van Napoleon de familienamen verplicht worden gesteld, komt Jan
Welpelo op 5 december 1812 bij de Maire de la Commune te Losser, en neemt als vast de
naam Welpelo aan, waarbij ook de kinderen: Gerrit Jan, Lambertus, Gerrit, Geertruid,
Christine, Fenne, en Hermina worden vermeld: drie kinderen waren inmiddels overleden.
Johannes

Gertrudis
Gerardus.J.
Lambert
Gerrit.Jan
Gertrudis
Christina
Euphemia
Wilhelmina
Gerardus
Elisabeth

Welpelo geb.02-03-1752 overlleden op 30-01-1816
Gehuwd op 02-12-1787 met Helena ter Denge
kinderen uit dit huwelijk :
geb. 1790
geb. 1792
geb. 1794 gehuwd met J. Wigge
geb. 1795 overleden 04-03-1839
geb. 1796 klopje
geb. 1798 gehuwd met A. Nijland
geb. 1801 gehuwd met B.ten Breul.
geb. 1803 gehuwd met J. B.Vos
geb. 1804
geb. 1806

Gerardus Johannes

Johanna
Jan Hendrik
Johannes H
Geertruida
Helena
Geziena
Johannes
Elisabeth
Johannes Hendrikus

Gradus Johannes
Johannes Hendrikus
Maria
Maria Catharina
Geerharda
Johanna Maria
Johanna Gesina

Welpelo geb 27-04-1792 overleden 24-05-1869
Gehuwd op 12-11-1822 met Maria Lutkenhues
Kinderen uit dit huwelijk:
geb. 1824
geb. 1826
geb. 1828
geb. 1831
geb. 1833
geb. 1836
geb. 1840

overleden 17-5-1825

gehuwd met J.H.Kayzer
gehuwd met G.Beernink
gehuwd met G.Holst
klopje overleden 11-02-1930

Welpelo geb 03-04-1826 overl 30-07-1909
gehuwd op 09-11-1867 met Johanna Meijerink.
Kinderen uit dit huwelijk :
geb. 1869
geb. 1870
overleden 22-10-1870
geb. 1872
geb. 1873
gehuwd met J.G. Elferink
geb. 1875
gehuwd met J. Olde Beverborg
geb. 1876
geb. 1881
gehuwd met G.J. Kupers

Welpelo geb 11-09-1869 overl 31-01-1939
Gehuwd op 11-07-1901 met Johanna Steinmeijer
Kinderen uit dit huwelijk:
Johanna Maria.Geertr.
geb. 1902
gehuwd met J.H.Olde Heuvel
Gerarda Geertruida
geb. 1904
gehuwd met J. Heitkamp
Gerardus Hendrikus
geb. 1905
gehuwd met M. Laubur
Gesina Maria
geb. 1908
overleden 14-02-1910
Gerardus Johannes
geb. 1909
gehuwd met M. Bernink
Maria Femia
geb. 1912
gehuwd met J. Temmen
Geziena Jozefina
geb.1914
gehuwd met F. Gelevert
Aleida Theodora
geb.1917
geh. met H. Gosenhuis

Gradus Johannes

Van deze Gradus ( ook Gerardus) Welpelo krijgt de bouwpastoor Gerardus van Laak, een stuk
land genaamd Ade DriehoekA op de Jagthutte, voor het bouwen van een R.-K. Kerk en in 1909
verkoopt hij nog een stuk land aan de bouwpastoor, groot 1Ha 28 a, 90 ca voor f. 250,voor een park om de Kerk, waar ieder jaar nog een Processie wordt gehouden ter ere van
de H. Gerardus Majella ( Bedevaart).
De naam Welpelo is dus al eeuwen voor Overdinkel een begrip
En omdat het oude erf afgebroken zal worden en met het erf de vele herinneringen
verdwijnen, hopen we dat voor de huidige bewoners - nog steeds de familie Welpelo B die er
een boerderij van deze tijd opbouwen, de naam Welpelo voor Overdinkel altijd een begrip
zal blijven.
Tekst van: J.M.S. Küpers oude Kempers aug. 1998
Voor meer informatie over de familie Welpelo zie het boek
ADe bewoners van het erve Welpelo A.

