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Noadat in 1995 de kroniek Engelbertink is drokt met doaran 
vastknupt ne reunie en in de volgende joarn busreizn zint 
maakt:  
a) 1996 Bustocht langs Engelbertink(Engberink) in Ros-

sum(Ned.), Haftnkaamp(Dsl.), Hezzingn(Ned.), Tubbig
(Ndl)., Vilstern(Ned.), Zendern(Ned.), Dealdn(Ned.) en 
Hassel(Ned.) 

b) 1997 Bustocht langs Engelbertink(Engberding) in 
Duutslaand: Wester, Sellen, Nienberge, Muinster, 
Telgte, Hembergen, Heine en Suddendorf. 

c) 1998 Bustocht langs Engelbertink(Engberding) in 
Duutslaand: Epe, Nienborg, Tungerloh, Coesfeld, 
Hangenau, Roxel, Schöppingen, Metelen, Weiner 

d) 1999 Bustocht langs Engelbertink(Engberding) in 
Duutslaand: Gross Mimmelage 

is t de bedoeling aanvullend te informeern owwer: 
1. Engelbertink, Engberink, Engberding, oude(olde) Eng-

berink in bovngeneumde 26 plaatsn in Nederlaand en 
Duutslaand 

2. Engelbert in vuurnaam, achternaam met verschillende 
variantn as Engelbracht enz, plaatsnaam, as heilige, as 
kearkpatroon 

3. Angeln; t volk, dat oet Angeln in t noordn van 
Duutslaand noar Engelaand is trökn. 

Heel belangriek is oe eagn inbreng, zoadat t n contactblad 
wördt  en de onderlinge baand blif en zölfs wördt verstearkt. 
Ie könt in oe eagn dialekt of in t Nederlaands of in t Duuts 
schrievn en zoa kan t ok wördn ofdrokt 
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R O S S U M 

 
Rossums 
echtpaar 
Bossink 

Engelbertink viert diamanten huwelijk 
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Op 3 mei 2001 hebt ze t feest vierd. 
Schoonwal de lichamelike kracht van 
Henk Bossink(90) noa n hertanval wat is 
ofnömn, is ziene geest nog helder. Sien 
Engelbertink(kroniek blz. 148 nr 35) is 84 
joar. T Echtpaar wet de tied goad te 
besteedn. Bie mooi weer goat ze n hof van 
n Eeshof in Tubbig in of n scooter-mobiel 
koump der an. Bie slecht weer goat ze 
puzzeln, rummiclub, kaartn of lezn. Sien 
is creatief met t maakn van kaartn en 
popn; dat ze ok vuur de medebewonners 
van n Eeshof. T Echtpaar kent zik an van 
jongsof an. Ze warn noaberkinder, mer 
doar zat nog wa vealdground tusschen. Ze 
zint zik mekaar tegn komn op de iesbaan.. 
Ze hebt t wa 7 moal oet en an had. De 
grötste tegnslag was t stearvn van ere 
dochter, 49 joar oold.. Ze hebt 14 klean– 
en 8 achterkleankinder. Ze hadn bear t 
onderwies in wiln goan. Henk was vrower 
bie de Twentse kraant verbundn. Sien was 
gezinsverzoargster. 
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.TWEE OUDE MENSEN 

 

Ik zag iets moois vandaag 

Wat ik in stilte bij mij draag. 
Het was zo uniek, zo liefdevol 
Een licht op deze aardbol. 
Twee oude mensen hand in hand 

De warmte van een lange hechte band 

Hun uitstraling was een sfeer van licht 
Vrede was er op hun oud gezicht. 
 

Ik zag iets moois vandaag 

Iets wat ik in stilte bij mij draag 

Liefde is de grootste kracht. 
Die in ons spreekt en in ons lacht 
Twee oude mensen hand in hand 

Zijn nog steeds onderweg in liefdesland. 
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HASSEL 

 

9-6-2001 : oet de Twentse kraant: In het nummer 
“Kom uit de bedstee mijn liefste”liet de bruidegom 
verstek gaan. Gisterochtend in de Stephanuskerk 
Hertme liet de pastoor op zich wachten. Iedereen was 
er klaar voor. Alle gasten zaten in het gelid. Het koor 
stond gereed. En de bruid Irma olde Engberink en 
haar aanstaande André Veldhof stonden in het 
gangpad. Klaar voor de mooiste dag van hun leven. 
Achter  de schermen sloeg echter de paniek toe. “We 
wisten niet wat we moesten”, zegt Eric Arkink van 
het koor. De voorzitter besloot de mis over te nemen. 
Hij hees zich in het priestergewaad en de viering kon 
alsnog beginnen. “De koster zou ondertussen een 
priester regelen. Er wonen veel paters in Zenderen er 
heeft er vast wel een tijd, dacht ik”. De inval-pastoor 
werkte een groot deel van de liturgie af en belandde 
uiteindelijk bij de huwelijksinzegening. “Ik ben toen 
verder gegaan met wat extra muziek”, verklaart 
Arkink. Uiteindelijk werd de Bornse karmeliet 
J.Zwart opgetrommeld, die het huwelijk inzegende. 
PastoorZegger betreurt het, dat hij zich een week 
heeft vergist.. “Ik schaam me dood. Echt 
verschrikkelijk”. 
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ZENDERN 
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1530: Zee kroniek blz 218. Dit is t earve Goorkot in 
Albeargn. Bertold Goorkot verkofn t Goorkot an Luken 
Engelbertink en ziene vrouw Lutgerd. Dei zint hier komn te 
wonn. 
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HEZZINGN 

Ca 1350: n Bisschop van Utrecht beleenn de tiende owwer 
Engelberting an Willem van Bevervoorde. 
1368: E. möt joarliks an n hof van Oatmörsche betaaln: 12 
denariën(penningn) an belasting, 12 solidi(schillingn) an beedn, 4 
solidi an koppelreant, 6 sch gerst, en 2 pulli(hoonder) 
koppelpacht van gerst en hoonder. De opbrengst was duur de 
bisschop verpacht an Reynold van Laghe. T Earf was in dei tied 
nich bewond. 
1408: Gerlach van den Dezenberge alias de Pasije hef met vriejn 
wiln an Hendrik Offerhoes, vicaris in Otmörsche n stuk laand 
gövn, zoa-s he dat eertieds koft har van Jutte Engelbertink met 
de bepoaling, dat noa n doad van Hendrik dit stuk stuk 

TUBBIG 

Hendrikus Engberink 1804-1881(zee kroniek blz 214 nr 9) trouwt met 
Hendrika op het Joostink in Tubbig. 
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DEALDN 

 

VILSTERN 
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Max Engberink 

* 1917, trouwd 

met Rie Deckers  
* 1916 in Hoorn 

(zee kroniek blz 
165 nr 17 en blz 
166) 
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H A F T N K A A M P 

In de ierste oflewwering heb ik belowd t keartke van 
“hude”in de betekenis van rivierowwergang bie 
belangrieke weag, woar at völ vee langs wördn drevn en 
bie dei rivierowwergang mosn dei beast heud(hude) 
wördn. 
Der stoat op t keartke kleane kruuskes bie 
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HEINE 
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Engbertsweg, neumd noar boerderiej Engbert, 
dat vrower Engelbertink hetde 
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HEMBERGEN 

 

 

 

12 

Engberding Damm 

 

Pachtoetgaavn Hembergen oet de 18e eeuw. 
(tusschen heakkes, woarat ze onder heurt) 
                                                                                   rd     s      d 

1.Heerder(Ladbergen)                                                3       3     6 

2.3.4.5.6. Haskenhof(kloaster Aegidius)                    3       0     0 

Hesselman(Domkelnerei), Hilmer(Hoes Grevinghof),  
Overman(kloaster Metelen), Wennigman(domkelnerei),  
7.8.9.10.11.12.13.Brinkman(Johanieterkommende    2     21    0 

Engberding(Dr.Hane), Escheman(hoes Tinnen), Eskeman
(Domköster), Focke(kloaster Uberwasser), Reisman(aarmn in 
Greven, Zumdieck(Hoes Tinnen) 
14.15.Gremme(Hoes Tinnen), Heidman(Hoes Tinnen) 1   14    0 

16.Dertwinkel(Domköster)                                             0   3     6 
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GROSS MIMMELAGE 

In de kroniek heb ik owwer de lieftocht schrevn; zee 
blz 271 joar 1847. In ca 1800 is der ne lieftocht 
bouwd. In 1965 is dat verkoft en verbouwd. In 1967 
kwam metseler Bruns der op. 
 

Johann Engberding * 1853(zee kroniek blz 273 nr 7) 
was naa klook en gung noar t gymnasium in 
Hannover; n getugenis van em lig in t museum in 
Quakenbrück. He wö Studienrat in Hochbau en gung 
noar Oost-Pruusn en bouwn doar ne bruw owwer de 
rivier de Memel, dei in n lestn krieg is kapot 
bombardeerd.  
Zienn zön Diedrich  
Engberding * 1884,  
professor, is 84 joar  
oold in Bremerhaavn  
begraavn. He was  
anti-nazi en har  
nooit de Hitlergroet  
maakt. He har zegd: 
”Ik kan den naam  
nich in n mound 
nemn”.  
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ROXEL 
In de vurige oflewwering heb ik t had owwer Engberding in 
Temming. Hieronder is ne foto van de boerderiej en doaronder n 
fragment van t kadaster met t gestreepte, dat van van 
Engberding heurt. 
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SCHöPPINGEN 
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Oolde naamn in Schöppingen 
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SELLEN 
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Wie goat evn teruw noar de broonstied(zee kroniek 
blz 311).  
T  Is wa interessant um ne schets te loatn zein, wat n 
heer Hoge  in 1927 maakt hef. De urnn 1,2,3 zint 
vundn op 16-3-1927; 4,5,6,7,8 op 17-3-1927 en nr 9 
en 10 wördn 19-3-1927 opgrövn. 
De owwergrootvader van Schulze Kolthof har vrower 
op dezölfde stie a 4 urnn vundn. 
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TELGTE 

Hieronder  ne foto van poater Hieronymus Engberding
(zee kroniek blz 320 onderan) en ne foto van zien graf. 
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TUNGERLOH 
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Oolde naamn in Tungerloh 

Twentse Taalbank



WEINER 

1827: Engbring hef de volgende perceelsnaamn: 
 akkers:up de Greit, end ackerland, Breede, under up 
het walkrot, het Walkrot, midden op het walkrot, 
funge, flederbrog, het haverland, heuländer, bültn, up n 
weiner esch, achter t lau, kop, baunkamp, middelsten 
kamp, echterste kamp, het grote stuk, liefkamp, 
goorden, baunkamps beutel, vageskamp; 
Hoolt: baunkamps busken, berken busken, elsbusken 
up den hofe, achter n goorn,  
Weadn: weideken, dolmant, kleine möatken, maate, 
baunkamp, echterste moat, weg, vörnste moat, metken, 
gauseweide, wechselland. 
Heed: Dolmant, vere moat, am echtersten kamp. 
Garten: goorden 

Tehoap 108 morgn, 57 roe, 30 voot.  
Engbring betaalt 9 riksdaalder(klas 5) en t Liftocht 2 
riksdaalder(klas 2) 
1856: n Koapcontract tusschen kötter Wilhelm 
Schlichtmann, Schepers neumd, in de boerschop F 
üchte in kerspöl Epe, en Maria Engberding, werevrouw 
van boer Lukas Herding, Engbering neumd, woarat 
zön Herman Engberding bie was.  Ze kofn nen 
töarfbaan Flur 2 nr 4 en 479. T  was 2 morgn 40 roe 5 
voot groot vuur de pries van 97 daalder. Maria 
Engberding ondertekent met 3 kruuskes. 
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WESTER 

 

Hofkaant van boerderiej Engbering 

 

Nen breef van 30 september 1986. 
 

Verehrter Herr, Engelbertink, 
Mein Name ist Herbert Engbring Holunderweg 14 4353, Oer-
Erkenwich. 
Da auch ich mit Ausdauer Ahnenkunde betrieben habe und dafür 
sogar Fahrten bis Slovenien unternommen habe, unterstütze ich 
sehr gern Ihre Bemühungen. 
Als Anlage übersende ich Ihnen alles, was ich über die Engbring-

Sippe in Erfahrung bringen konnte. 
Mein Bruder Manfred Engbring Holunderweg 12 und mein Vetter 
Günter Engbring aus Remscheid haben mich gebeten sie in ihren 
Namen zu vertreten. Ihre Unterlagen stammen aus meinen 
Forschungen und sind also identisch. 
Hoffentlich kann ich Ihnen mit meinen Unterlagen weiter helfen. 
P.S.Die Slovenienreise betraf die Familie meiner Frau. 
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COESFELD 

 

 

HANGENAU 

Ik heb vergetn in de kroniek n stamboam op te nemn. 
Kotman op Engberding. 
Hendrikus Katman & Elsken Veltman(1) 
(1)1684 Judocus in Schuurman & Elisabeth Averbek, 
Maria, Berthelt, Bernard & 1720 Gertrud Rensman(2) 
(2)1725 Hendrikus, Bernard & Anna grote Gorgeman(3) 
(3)1765 Maria, Anna & Franke, Joan, Bernard + 1824 & 
1805 Maria Franke(4) & 1825 Johan Thies, Frans, & 
Anna lutke Schearman, Johannes, Maria & Bernard 
Daldrupp, Herman & Gertrud Terlau, Joan 

(4)1807 Bernard, Bernardus & Maria Rüesche(5), Maria 
& Bernard dicke Wiesmann, Hermanus, Johannes, 
Johannes 

(5) 1849 Johan, Maria, Wilhelm 

. 
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Oolde  
naamn  
in  
Coesfeld 
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EPE 
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De vurige oflewwering heb ik oe ne kadasterkaart oet 
1827 loatn zein. Onderstoande kaart is oet ca 1990 met 
t noordn links 
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METELEN 

In de kroniek steat op blz 264 ne foto van Zum Hirsch in 
Legden, woar Engberding vanoet Metelen hen is goan. 
No zee’j ne kaart van Legden, met  Zum Hirsch. 
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MUNSTER 

In kroniek steat op blz 85 dat Gertrud 
Engelbertink in 1628 hertrouwt met Rutger 
Modersohn. Nen Modersohn  is later nen 
bekeandn laandschopsschilder wördn. 
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NIENBERGE 

Pachtoetgaavn Häger(boerschop onder Nienberge) -tusschen 
heakkes, woarat ze onder heurt– oet 18e eeuw. 
 

De volgende betaalt 8 riksdaalder, 0 stuwer en 0 duitn: 
Deiterman(domvicarie maagd Maria), Langenhorst(hoes 
Grevinghof), Relau(kloaster Aegidius), Varwick im Hagen
(Domkelnerei), Vorberg(Oberkriegscommissar Lipper),  
5 rd, 14 st, 0 d: Wiedau(kloaster Martinus). 
5 rd, 0 st, 0 d: Ketteler(oblegium Gronover minor), Twent
(domvicarie maagd Maria). 
4 rd, 0 st, 0 d: Engberding(kloaster Maurits), Lauman G.
(kloaster überwasser, Lauman L.(idem), Welling(Domburgse). 
3 rd, 14 st, 0 d: Holseken(Domkelnerei), Rösman(idem), 
Schlautman(id), Wiemeler(id),  
2 rd, 14 st, 0 d: Flothman(id) 

 

NIENBORG 
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Oolde 

Naamn 

In  
Nienborg 
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SUDDENDORF 

1607: Op 28 juli kwam Gert, nen zön van van “Schotten
-Engelberts” en 5 joar oold, oet tied. Op n viefdn dag 
van ziene zeekte(pest) stöarf he. 16 Augustus gung 
Herman, nen zön van “Schotten-Engelberting”, doad. T 
Is nich zeker of t an de pest was. Op 23 augustus kwam 
Aleke, de vrouw van Henrich Engelberting, oet tied. Op 
16 oktober stöarf  Alheid Engelbertink an de pest, 
noadat ze 6 wek pest har had. Alheid kwam oet Ochtrup 
en wonn doomoals bie Jutte von Bevern(zee periodiek 
deel 1 blz 26). Alheid röap 29 augustus pastoor Johan 
Pickart bie zik en zer tot em, dat ze de aarmn van 
Beinthem de joarreant van eern man Herman 
Stoverman, mer ok 20 riksdaalder oet eer eagn good zol 
gevn. Pickart kreag van Alheid 2 riksdaalder. Alheid har 
eer ber leend an Wyn-Lucassen en doarnoa an Egbert , 
dochter van Pickart. Egbert trouwt in 1614 met Johan  
Nijhof oet Ulsen en wör de moder van den beroemdn 
weerldreiziger Johan Nijhof. No gaf ze t ber an t 
aarmnhoes in Beinthem. Op de woapnkamer op t slot 
Beinthem lag n pak met 3 paar laakns en hemdn en dat 
zoln de kinder van eer bruur kriegn en ok zwart good 
vuur ne rok. Eern pels zol de vrouw van Evert Cuper 
kriegn. De doadskist zol betaald wördn met 1 
riksdaalder, den Hendrikus Nibberich moal van eer har 
leend. Wat doarvan owwerbleaf kriegt de dreggers. Van 
Bannike krig Alheid 2 scheppel row. Een doarvan gef ze 
an de aarmn. Alheid gaf an de 2 vrouwleu, dei eer hölpn 
hadn: 2 daalders, nen ziedeklurign schortdook met 
mouw an de ene vrouw en nen aandern schortdook an de 
aandere vrouw. 
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ENGELBERT 

Kiliaan: 
Cornelius Kiliaan(Kilianus), eagnlik Cornelis van Kiel, is in 1528 
jounk wördn in Duffel(België) en in 1607 oet tied kömn in 
Antwerpn. He was nen Vlaamschen taalgeleerde, studeern in 
Leuven en was sinds 1558 an t weark as corrector bie drukkeriej 
Plantijn in Antwerpn. He schreaf Latiensche gedichtn en vertaaln 
oet t Latien, Fraans en Italiaans, mer he is vuural bekeand duur zien 
“dictionarium teutonica– latinum”(1574), den sedert de deerde 
oetgave in 1599 n naam dreg van ”etymologicum teutonicae 
linguae”. He gef doarin ne beschrieving van de weureschat van zien 
eagn (Broabaantsche) taal, mer vermeldn doo ok a völ verölderde 
weur en ok weur oet aandere gewestn: Vlaams, Hollaands, Freas, 
Saksisch enz. of zölfs plaatselik: Leuvens, Leids enz. Duur dei 
dialect-geografische oriëntering –dat kwam in dei tied zoawat nich 
vuur-, is zien weark nog altied een van de beste bronn van de 16e 
eeuwsche Nederlaandsche taal. 
Oet Kiliaan; 
Naamn oet t Gotisch, Vandalen, Germanen, Teutonum, Saxonum, 
Anglo-Saxonum: 
1.Angelbert-Angelbertus:Angel en engel. 
2.Enghel. Angelus, spiritus aethereus en mens aethera(= 
hemmelsche geest). Germaans: engel. Fraans: ange. Italiaans: 
angelo, Spaans: angel. Engels: aungel. 
3.Anghel/hangel/hengel/vischhaeck: hamus en uncus(= haak) 
piscatorius(= visser): dicitur(wördt neumd) anghel sive(= of) 
hangel. Germaans: angel. Spaans: anzuelo 

Anghel: in Vlaanderen: hanghel = climacter(= geveurlike 
leavnsperiode) 
Anghel van de eurs. 
Anghel; germaans-saksisch: cardo(= spil). 
Anghelsnoer/anghelroede. 
Angheler/anghel visscher. 
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ANGELN 
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Bie de ierste oflewwering heb ik n keartke ofdrokt um te loatn 
zein, woarat de Angeln vandan komt. Hieronder n keartke met t 
schiereiland Angeln: 
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De Engelbrektskyrkan in Stockholm. Ze lig op nen beult. In 
de nöagte lig de Engelbrektskola, Engelbrektsgarten en 
Engelbrektsplan. Dizze gegevens en foto zint ofkomstig van 
Johan oude Engberink(zee kroniek blz.191 nr 27). 
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DIVERSEN 
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As 45ste  lid begroet wie Rutger Engelbertink, Morsweg 5, 7595 NB Lemselo; tel. 
0541-513646 

46ste Heinz Engbring, Am Blasiwald 38, 79183 Waldkirch. Tel.07681-491498 

 

Correctie: in de ierste oflewwering stund op blz 31mien telefoonnommer verkeerd. Ik 
heb t verbetterd. 
 

Stearvn: 
1.24 meert 2001. Albertus oude Engberink, 77 joar(zee kroniek blz. 190 nr.14), 
Anthonie Donkerstroat 8 in Hengel. In t begin van de advertentie in de kraant stund: 
Veel fijne herinneringen 

Verzachten onze smart 
Voorgoed uit ons midden 

Maar altijd in ons hart. 
2.24 meert 2001. Diny Raymakers-oude Engberink, 86 joar, sinds 15-8-1986 
werrevrouw van Hendrikus Raymakers(zee kroniek blz. 190 nr 14), t Dijkhuis in 
Boorn.Bovn de advertentie:  
Eenvoud was haar kracht 
Zorgzaam stond zij in het leven 

Nooit heeft ze aan zichzelf gedacht 
Belangrijker was te kunnen geven. 
N.B. 1 en 2 warn bruur en zus. 
3.23-4-2001 Bernardus Engelbertink 74 joar(zee kroniek blz 148 nr 33), op n Siemert 
in Rossum. Bie de oavndwake is duur de kinder speciaal n beukke maakt,  
woarin t Twentse leed “In Diene Haand” was opnömn. In t begin van de advertentie in 
de kraant stund: 
Je was een man van weinig woorden 

Herkenbaar voor degenen, die bij je hoorden. 
Een man, vader en opa op wie je kon bouwen 

Op wiens woord je kon vertrouwen 

Zo bescheiden als je hebt geleefd 

Zo bescheiden ben je gestorven. 
4.31-8-2001. Gerardus Engelbertink 83 joar(zee kroniek blz 149 nr 43), n Poater in 
Haarbig, sinds 1993 werrekeerl van Grada Woolderink. 
 

Trouwd: 
1.18-4-2001 Natasja Engelbertink(zee kroniek blz 152 nr 90) met Martin Niehof oet 
Lattrop. 
2.Irma olde Engberink(zee kroniek blz 187 nr 24) met André Veldhof(zee blz 6) 
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Redactieadres 

 

H.Engelbertink 

Oldenzaalsestraat 6 

75 96 KA Rossum 

Nederland 

Tel: 0541-625503 

Internet(nog nich) 

 

 

Abonnementsgeald: 8 gl per joar. 
T Verschient 2 moal in t joar. 
De umvang is 32 pagina’s 

 

Baankrekkening: 1447.90.009 

Rabobaank OOTMARSUM-ROSSUM 

Ten name van : 
H.J.A.Engelbertink 

Oldenzaalsestraat 6 

7596 KA Rossum 

Nederland. 
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Doorn = 

Engel 
Sig =zun 

bert 
Ing=noakommelingn 

ink 
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