Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

2.1.010
Veltjans
voor 1790
ca 1818, was gelegen nabij pand Stokkumerweg 13

Historie boerderij
Was gelegen tussen Plasman en (Nij-)Meyer.
In 1793 zijn eigenaar Willem Egberts en vrouw Maria Dijkink op Egbers te Beusbergen wonende; het
wordt dan nl door hen beleend.
1793. Archief erve Hargeerds.
Versettinge ten profijte van den Heer predikant Beckink te Winterswijk:
Ik Wilh. Jalink Dr. en wegens Hooger Overigheid verw. Rigter van Kedingen certificeere mits deezen
dat voor mij en assessoren G.J. ten Zijthoff en E. van Lochem in indicio erschenen zijn Willem Egberts
en Maria Dijkink ehel. marito tutore, welke bekenden en verklaarden wegens wel opgenomene en
deugdelijk op losse obligatie van wijlen Ds. B. ten Cate in leven predikant te Markelo, genegotieerde
penningen welk handschrift hier mede word gedodet als nu na deeling onder den gezamentlijke
erfgenaamen van gem. Ds. ten Cate aan den Heere Willem Arnold Beckink, predikant te Winterswijk
in't Graafschap Zutphen en mejufrouw Hendrika Eva ten Cate echtelieden, aan wien die obligatie is
toegevallen, opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van vierhondert caroly guldens
ad 20 Str het stuk, herzegge f 400,-, met belofte dit capitaal jaarlijks en alle jaaren te zullen verrenten
met drie guldens en vijf stuyvers van ieder hondert. Zo nogthans dat de renten binnen vier weeken na
den verschijndag, welke op den 25 July jaarlijks koomt in te vallen, betaald wordende, de
comparanten met drie ten hondert zullen kunnen en mogen volstaan en zulks tot de effective restitutie
en aflosse des capitaals toe, die zal kunnen, mogen en moeten geschieden nadat daartoe van de een
of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk denunciatie zij gedaan geworden.
Voor welk voorschr. capitaal en daar op te verlopene renten comp.ten buiten generaal verband van
persoonen, gereede en ongereede goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq stellende hun
eygendommelijke vrije allodiaale erve en goed het Veltjans of Veltmans Plaatsjen kennelijk onder
Makreel Buurschap Stokkum onder deezen weled. Gerigte tusschen de landen van Plasman en de
Meyer gelegen, ten einde de renthefferen hunne erfgenaamen of recht verkregene daar aan bij
onverhoopte misbetaling, het voorschr. capitaal met de als dan door op ten agteren zijnde en lopende
renten ten allen tijde kost en schadeloos zouwden kunnen en mogen verhaalen renuncierende
comp.ten over zulks van alle tegenstrijdigen exceptien en wel in't bijzonder van die van ongetelden
gelden.
S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verw. Rigter deeze neffens comp.ten getekend en gezegeld.
Actum Goor, den 8 Juny 1793.
Wilh. Jalink Verw. Rigter
Willem Egbers
Maria Dijkijnk.
In 1813 is eig en bewoner Jan Koelers.
23-7-1814.
Wij ondergetekenden Tonis Koelers en Berend Egberts bekennen en verklaeren bij desen voor 3
weken geleden verkogt te hebben aan Jan Haargeerts in Stokkum woonachtig, de halfscheid van
onse eigen toebehorende plaatsjen Veltjans genaamd, gelegen in Stokkum bestaande in een oud
klein huisken no. 572 met een gaardeken groot ongeveer 4½ mudde land, alsmede een stukjen land
in den Stokkumer Esch groot ongeveer een ½ mudde naast Vruink kamp en Leferink land, tiendbaer,
alsmeede een dagwerk hooyland in ’t Stokkumer Broek naast Lubbers land gelegen, dit te saemen
voor een som van f 95,-.
In 1815 verkoopt Gerrit Hendrik Krabbenbos op Jolink wonende voor f 30,- aan Jan Haargeerds het
drie zestiende gedeelte van het plaatsjen Veldjans. Krabbenbos, gehuwd met een Hargeerds, had dit
gedeelte van het boerderijtje waarschijnlijk via erfdeling verkregen.
1813-1815 onbewoond.
Bewoning
Hendrik Willemsen, daghuurder, gedoopt op 04-04-1762 te Neede, overleden op 19-07-1830 te
Herike op 68-jarige leeftijd, zn. van Jan Willemsen.

Ondertrouwd op 19-08-1786 te Eibergen, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 10-09-1786 te
Eibergen met Diena Kolthof, 19 jaar oud, geboren te Olden Eibergen, gedoopt op 14-12-1766 te
Eibergen, overleden op 20-03-1827 te Herike op 60-jarige leeftijd, dg. van Roelof Kolthof.
Uit dit huwelijk:
1.
Egbert Willemsen, geboren op 23-01-1787, gedoopt op 28-01-1787 te Eibergen, overleden
op 29-03-1848 te Herike op 61-jarige leeftijd.
2.
Janna Willemsen, geboren op 10-02-1792 te Stokkum, overleden op 23-05-1862 te Noordijk
(Neede) op 70-jarige leeftijd, huwt 25-03-1815 met landbouwer Jan ten Elshoff.
3.
Geertruid Willemsen, geboren op 16-02-1795 te Stokkum, huwt 28-04-1825 te Kampen met
sappeur Joannes Quee.
4.
Roelof Willemsen, geboren op 23-04-1798 te Stokkum, overleden op 19-04-1867 te Herike
op 68-jarige leeftijd.
5.
Hendrik Willemsen, landbouwer, geboren op 11-11-1801 te Stokkum, overleden op
14-03-1871 te Ambt Delden op 69-jarige leeftijd, huwt 21-06-1827 met Willemina Hannink.
Bovenstaande familie vertrekt ca 1810 naar erve Wolters in Herike.
Theunis Elkink of Koelers, geboren te Herike, gedoopt op 15-06-1777 te Markelo, overleden op
03-07-1839 te Herike op 62-jarige leeftijd, zn. van Jan Elkink op Koelman.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 24-05-1811 te Markelo met Grietjen Egberts, 33 jaar
oud, geboren te Beusbergen, gedoopt op 12-04-1778 te Markelo, overleden op 22-01-1813 te
Stokkum op 34-jarige leeftijd. Dg. van Willem Egbers. Zij is ovl. enkele dagen na de geboorte van een
levenloze dochter.
Uit dit huwelijk:
1.
levenloos kind Elkink, geboren op 16-01-1813 te Stokkum, overleden op 16-01-1813 te
Stokkum, 0 dagen oud.

