
‘Maatschappelijke betrokkenheid geeft mij de meeste voldoening’

UUD  WINK is de jongste van de kinderen uit
het tweede huwelijk van Henk Wink. “Mijn
vader is twee keer getrouwd geweest. Zijn eer-

ste vrouw overleed nog voor de oorlog. Ze hadden
twee kinderen, Henk en Tineke. In 1942 trouwde mijn
vader met mijn moeder. Mijn zus Mary werd geboren
in 1944 en Jur in 1946,” vertelt Ruud. Zijn opa begon
al in 1908 met Wink stoomdrukkerij die gevestigd was
op de plek waar nu de Gruitpoort staat. Ruud: “Later
is deze verhuisd naar de Grutstraat. Mijn vader heeft
het bedrijf toen overgenomen.” Ondanks dat hij op-
groeide in een ondernemersgezin waar zeven dagen
per week werken niet ongewoon was, kijkt Ruud
terug op een mooie jeugd. Samen met de buurkinde-
ren uit de Grutstraat, waarmee ook het nodige kat-
tenkwaad werd uitgehaald. “Hans de Hartog, Wim
Kroon, Jur en ik waren vaak samen. Wim Kroon
maakte zijn eigen dynamiet met grondstoffen uit de
drogisterij van zijn vader. Die blies alles op,” zegt Ruud
lachend. “In de Grutstraat woonden toen ook heel
veel gezinnen. Nu is het natuurlijk een horeca straat
geworden.” 
Ruud herinnert zich dat de kinderen van jongs af aan
moesten meehelpen in de zaak. “Artikelen prijzen,
klei afwegen, we verkochten ook de nodige handen-
arbeid artikelen. Mijn vader deed de grafische kant,
de drukkerij. Mijn moeder de kantoorartikelen, hob-
byproducten, puzzels, speelgoed, boeken en tijdschrif-
ten ... we verkochten van alles. Mijn moeder was ook
een echte zakenvrouw. Als het aan haar had gelegen
waren we een tweede Huls geworden,” aldus Ruud.
“Later, in de jaren ‘80, kwamen ook de studieboeken.

Daar zijn we groot mee geworden en hebben we
grote naamsbekendheid mee verworven in de Achter-
hoek.”

Onverwacht in de zaak
Na de lagere school bezocht Ruud een jaar de techni-
sche school. Dat paste niet bij hem. Toen stapte hij
over naar de Mulo. Dat was het ook niet. Ruud: “Ik
wist eigenlijk niet goed wat ik wilde worden. Ik ben
vervolgens naar de Detailhandel vakschool in Arnhem
gegaan. En toen overleed mijn vader plotseling. Dat
was in 1967. Hij had COPD, rookte heel veel en was
ook heel mager. Bij de Gouden Karper waar hij regel-
matig menukaarten afleverde noemden ze hem gek-
scherend Potlood Wink,” vertelt Ruud. “Vanwege het
plotselinge overlijden van mijn vader, vroeg mijn moe-
der of ik in de zaak wilde komen. Ik was net 19. Toen
heb ik het boekhandels diploma, kantoorvakhandel
diploma en middenstandsdiploma. Die had je toen
nodig om een winkel te mogen uitbaten. Jur zat al in
de zaak en hij haalde zijn patroonsdiploma voor de
grafische industrie.”
Ruud had zijn moeder verteld dat hij hooguit een half
jaar of een jaar wilde helpen. Zijn hart lag veel meer
bij reclame, standbouw, winkelinrichting. “Ik wilde de
creatieve kant op. Ik maakte altijd de eigen etalages,
de eigen reclame uitingen. Toen mijn moeder uit de
winkel ging en haar woning kocht aan de Keppelse-
weg, stelde Jur echter voor om de zaak te gaan kopen.
Wij hebben toen het pand Grutstraat 12 gekocht en
Jur en ik zijn toen de winkel en drukkerij gaan voort-
zetten. De 50-jarige samenwerking met Jur die in 2017

overleed was altijd heel goed. Hij deed de grafische
kant en ik de kantoor-en boekhandel.”

Wink Groep
Onder leiding van Jur en Ruud groeide het bedrijf ge-
staag uit tot wat later de Wink Groep zou worden.
Met filialen in Lichtenvoorde en Silvolde. Boekhandel
van der Lee. Multicopy. Wink kopie en communicatie.
De studieboeken. Het logistiek centrum. De grafische
tak. Het bedrijf groeide zo snel dat besloten werd om
de Grutstraat te verlaten en zich te vestigen in de
nieuwbouw aan de Edisonstraat waar Wink nog steeds
is gevestigd.19 januari 1999 stopte Wink in de Grut-
straat. “Dat hebben heel veel mensen ons niet in dank
afgenomen. Ze vonden het namelijk een heel fijne
winkel,” zegt Ruud. “Een heel groot deel van onze
omzet was ook detailhandel met al die artikelen die
wij verkochten.” 
In de loop der jaren heeft Ruud binnen de Wink Groep
van alles gedaan. Op hoofdlijnen was wel een taak-
verdeling: Jur deed de financiële zaken en Ruud was
met name bezig met de commercie. Mede daarom zat
hij ook in allerlei clubs en besturen. Ook vanwege zijn
betrokkenheid bij de stad en streek. “In 1979 werd ik
al gevraagd in het bestuur van Doetinchem ’70, voor
de sectie detailhandel zoals dat toen heette. Doetin-
chem ‘70 was de overkoepelende organisatie voor
VVV, detailhandel, horeca en industrie. Dat waren ver-
schillende sectoren maar die werkten allemaal wel
samen.

Ruud Wink actief voor stad en streek

Wink ... al meer dan een eeuw een bekende naam in onze stad en streek. De grootvader van
Ruud Wink begon in 1908 met een stoomdrukkerij in Doetinchem. Bijna 115 jaar later is
de vierde generatie Wink werkzaam in het bedrijf.
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Tekst Günter Giesen  Foto’s Roel Soer en archief familie Wink

Foto boven: Grutstraat jaren ‘60, met links Wink en rechts
de Gulf benzinepomp van Garage Borghuis, nu Gringo’s.
Foto onder: De panden van Wink, waardoor de straat
gekscherend wel eens de Winkstraat werd genoemd.
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Ik ben ook voorzitter geweest van de OVD, de Onder-
nemersvereniging Doetinchem. En van het Stadsfeest.
Mijn vader was ook altijd met dat soort dingen bezig.
Mijn opvatting is dat als je een bedrijf hebt, je ook wat
moet doen voor je gemeenschap,” zegt Ruud. “Dit
loopt als een rode draad door mijn leven en heb ik van
mijn ouders meegekregen. Die zeiden letterlijk ‘Ruud
je moet zorgen dat je iets terugdoet voor je omgeving
en stad.’ Als je dat doet krijg je er ook veel waardering
voor terug heb ik ervaren.”

Geridderd
In 2008 vierde Wink het 100-jarig bestaan. Heel Am-
phion was afgehuurd. In de schouwburg was een
rechtstreekse uitzending van RTL Z te zien, waarin pre-
sentator Peter van Zadelhof het jubileum besprak.
“We hadden 800 gasten. Een enorme happening. Ca-
tering van onder meer het Borghuis. Zingende obers.
Jan Rietman en Ben Jolink op het podium. Een gewel-
dig feest. Daar spreken de mensen nu nog over. Dit
was ook voor Jur een hoogtepunt,” vertelt Ruud en-
thousiast. Ook al is hij al lang pensionado, Ruud werkt
nog steeds. Nu al meer dan 50 jaar bij en met Wink.
“Ik heb nog steeds Wink Print,” zegt Ruud. Hij is coach
bij PakAn en voorzitter van de stichting Vrienden van
Elver. Tot 2014 was hij verbonden aan het Borghuis.
Tijdens een actieve loopbaan was Ruud twee volle

dagen per week bezig met maatschappelijke zaken.
Dat was binnen het bedrijf ook oké. Ruud: “Ik vind het
nog steeds leuk om te doen. De meeste voldoening
geeft de sociaal maatschappelijke betrokkenheid.
Zoals voor het Borghuis. De vrienden van Elver. Uitjes
organiseren. Als er een speciale fiets nodig is, regelen
dat deze er komt. Ook als iets bijvoorbeeld buiten de
normale bekostiging valt. Samen met anderen, ik doe
het natuurlijk niet alleen.” De waardering voor zijn
Maatschappelijke bezigheden kwam in 2009, toen hij
geridderd werd. Dat was voor Ruud een persoonlijk
hoogtepunt, hoewel Koninginnedag in dat jaar een
dramatische wending kreeg. “Vanwege dat vreselijke
ongeluk in Apeldoorn toen een auto bewust inreed
op de Koninklijke stoet. Daar denk ik nu nog wel eens
aan,” zegt Ruud.

Actief en betrokken
Van de Zorgboerderij de Slangenburg en Dierenop-
vangcentrum Noah tot het inloophuis Winterswijk of
het project ‘Meer muziek in de klas’, als het aan Ruud
ligt blijft hij tot in lengte van dagen betrokken bij de
vele maatschappelijke activiteiten die hij al zo lang
ontplooit. Hij vindt daarin ook steun van Dinie, met
wie hij dochters Annemarie en Roos kreeg. Het echt-
paar heeft inmiddels vijf kleinkinderen. 
Aansluitend bij al zijn interesses gaat Doetinchem

Ruud aan het hart. “Ik maak me zorgen over Doetin-
chem. Er had veel eerder moeten worden gekeken
wat te doen met de leegstand. We hadden al een aan-
valsplan binnenstad. In de tijd van Doetinchem ‘70 was
het voordeel dat er een overkoepelende organisatie
was die alle verschillende partijen verbond. Er zijn nu
veel te veel hap snap ontwikkelingen,” zegt Ruud. Als
je hem hoort praten zou je verwachten dat hij op enig
moment in de politiek zou stappen. “Ik heb de poli-
tieke ambitie niet. Vanwege de trage besluitvorming.
De ellenlange discussies. Je hebt denkers en doeners.
Ik zit meer bij de doeners,” aldus de maatschappelijk
actieve Ruud Wink.

Linksboven: v.l.n.r. Jur die in 2017 overleed, Ruud en Jur’s zonen Emil en Jurry.
“Deze foto is mij heel dierbaar,” aldus Ruud. Middenboven: Ruud op de schoot van
zijn moeder met links Jur, daarnaast Tineke en rechts Mary. 
Rechstboven: Henk Wink sr. die relatef jong overleed aan COPD. Linksonder: Henk
Wink jr. - Henk had een lichte beperking en hielp jarenlang met eenvoudige klusjes in
de zaak en bracht o.a. ook met een kruiwagen drukwerk rond.  
Rechtsonder Jur op zijn Harley waarmee hij met Joop Sars en andere motorvrienden
vele rezien maakte, waaronder naar de VS waar ze de Route 66 reden.

Het was een goede gewoonte om  ’s-avonds voor het slapen gaan nog even bij mijn opa
samen een borreltje te drinken en de dingen van de afgelopen dag door te nemen. 
Opa met zijn vaste drankje, een cola glas met 2 maatjes Vieux en een geklopt ei er door,
vergezeld van een Agio Gouden Oogst sigaar. En ik met een pijpje Grolsch bier. Later
kwamen dan de Achterhoekse verhalen, smeuïg verteld door Opa Jan-Willem. Ik heb er
twee van opgeschreven die ik me nog goed kan herinneren. Vandaag het eerste verhaaltje
en in de volgende Doetinchemmer het tweede.

Verhaaltjes van opa
Jan Terbeek vertelt ...

ENDRIK had het tijdige met het
eeuwige verwisseld. Hij was
‘uut de tied gekommen’, zo als

ze in Twente zeggen. Daags voor de be-
grafenis had de zuster van Sensire aan
zijn weduwe gevraagd ”In de kast ligt
nog een nieuwe pyjama, zal ik hem die
maar aan doen?” “Nee, daar komt niets
van in,” zei Fiene, zijn vrouw. “Voor de
buitenwereld was het wel een goede
man, maar ik ken hem anders. Hij zat al-
tijd achter de rokken aan, van Mies Her-
der en wie weet nog meer. Nee, ik ben
kwaad op hem. Dat past niet bij een ge-
trouwde man. Trek hem maar het kort-

ste hemd aan dat je vinden kunt want hij
liep toch altijd al met zijn hemd onder de
kin.” 
Een week of drie later, toen Fiene wat
tot rust gekomen was, zat ze in de ach-
terkamer wat te praktiseren. Eigenlijk,
dacht ze, was Hendrik toch wel een
goede kerel. Hij was altijd zorgzaam en

ze kwamen niks te kort. De enige zonde
die hij had waren een stuk of wat dames
geweest. Met Mies Herder had hij nog
het meest opgehad, maar dat was alles.
Eigenlijk doe ik hem onrecht, want als hij
daar straks bij de opstanding tussen al
die mensen staat met dat korte hemd …
nee, dat kan ik hem toch niet aandoen.
De volgende dag ging Fiene naar me-
neer pastoor en biechtte alles op. “Ja,”
zei de pastoor, “daar had je wel eens
eerder aan moeten denken.” “Maar is er
dan niets meer aan te doen?” vroeg
Fiene hulpeloos. De pastoor zei niks,
maar dacht ‘straks, bij de wederopstan-

ding zou een van zijn parochianen tus-
sen alle mensen staan met een kort
hemd aan. En dat was geen reclame voor
zijn herderlijke bijstand.’ Daarom zei hij
“Ja, Fiene, er zit niets anders op dan dat
we hem weer opgraven.” “Als dat zou
kunnen,” zei  Fiene.
En zo is het gebeurd, Hendrik werd op-
gegraven. Toen de kist boven de aarde
kwam werd de deksel eraf gehaald.
Maar de kist was leeg. Alleen aan het
voeteneind lag een klein papiertje waar
op stond: ‘Ik kon het niet laten en heb
de kist verlaten, ik lig drie graven verder, 
naast vrouw Herder.’ 

H

TV
Actualiteit, reizen, 
ondernemerschap
Tijdschrift
Reisverhalen, autobiografieën
Muziek
Blues, country, pop, 
gitaarmuziek
Hobby
Motorrijden, golfen
Vakantie
Avontuurlijk, dingen doen

Vakantieland
Noorwegen
Stad/steden
Krakau, Dresden, 
Rothenburg (D)
Ergernis
Mensen zeuren en nooit 
tijd hebben
Motto
Wie goed doet, 
goed ontmoet

Favorieten van Ruud Wink


