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Historie boerderij
In 1890 kocht de arbeider Jan Hendrik Bruins van Jan
Meengs in Beusbergen hier een stukje heidegrond ter
grootte van 0.13.50 hectare. Hierop stichtte hij hetzelfde
jaar een huisje dat hij vanaf z’n vertrek in 1900
verhuurde. In 1912 ging het eigendom over op Albert
Paalberends, die het in 1954 vererfde aan Hermannus
Sloot.
Door aankopen, o.a. in 1954 van Jannink en in 1966 van
Hammers aan de Goorseweg, bedroeg de omvang in 1988
4½ hectare en was het echtpaar Lodeweges-Sloot de
eigenaar.
De boerderij werd in de loop der jaren geregeld
verbouwd en uitgebreid en is nu volledig voor bewoning
ingericht.
Bewoners:
►
In 1890 stichtte dus Jan Hendrik Bruins, die tot dan had gewoond op de Pieterije in de Blikstege
(Stokkum 2.1.007) hier een boerderijtje. Jan Hendrik Bruins (*1838) stond te boek als boerwerker, dagloner en
leemgraver. Hij was in 1866 getrouwd met Grada Hendrika Wolberink (*1849) en kreeg met haar 8 kinderen
waarvan er 2 jong overleden. Nadat ze in 1890 waren verhuisd naar PoalOalbert, vertrokken de oudste zoons, die
tot dan op het tichelwerk hadden gewerkt, naar
Duitsland en één van de dochters naar Lonneker.
01-01-1904
Dezelfde plaats waar in 1900 de rest van het gezin naar
Vrijdagnamiddag (Nieuwjaarsdag) ongeveer 5 uur
verspreidde zich in het Dorp het gerucht, dat in de
toe verhuisde, vermoedelijk om daar in de opkomende
Pothoek de persoon van Arend Jan Sloot, gehuwd, op
textielindustrie te gaan werken.
een ergerlijke wijze was mishandeld en gesneden en er
gevaar voor doodbloeden bestond. Direct spoedde zich
de veldwachter Kamphuis derwaarts om een
onderzoek in te stellen. Hem bleek maar al te wel, dat
het gerucht niet erg overdreven was en dat de
verwonde zonder enige aanleiding was aangegrepen.
Als daders worden genoemd H. te H., G. J. ten H. en
G.J. ter W., alle drie arbeiders op de steen bakkerijen
aan de Herikerberg en bij de politie wel bekend. We
vernemen, dat er wel zoveel licht in deze zaak is, dat de
daders hun wel verdiende straf zeker niet zullen
ontgaan. De justitie zal die lieve jongens op haar beurt
wel eens “niej-joar ofwinnen”
Dr. Wanrooij’s hulp was hoog nodig en werd dan ook
ten spoedigste ingeroepen.We horen, dat de toestand
van de mishandelde niet meer levensgevaarlijk is.

►
Bruins verhuurde de woning vervolgens aan
de in Holten geboren arbeider Berend Jan Scholman
(1866-1940) die in 1895 was getrouwd met Harmina
Wibbelink (1866-1909) en tot dan ook had gewoond op
de Pieterije in de Blikstege. Na het overlijden van z’n
vrouw hertrouwde Berend Jan in 1912 met de weduwe
Gerritdina Johanna Krabbenbos en ging bij haar
inwonen op ’n Kaamp (Markelo buitengebied 1.3.090).
Bruins verkocht toen de woning aan Albert
Paalberends.

►
Hendrina Overbeek (1875-1952) dochter van
Hermannus Overbeek op De Haar (Stokkum 2.1.412)
trouwde in 1896 met de uit Diepenheim afkomstige
boerenknecht Arend Jan Sloot (1871-1904). Zij gingen
gepacht boeren op wat nu timmerman Brinkmans aan de Rijssenseweg is.
Nadat Arend Jan op 33-jarige leeftijd was overleden (of zijn overlijden iets te maken heeft met het feit dat hij in
januari 1904 op de Herikerberg werd mishandeld door 3 leemgravers is niet bekend) hertrouwde Hendrina een
jaar later met de uit Holten afkomstige 22-jarige landbouwer Albert Paalberends (1883-1963) . Na de geboorte
van hun dochtertje Aaltje in 1906 (zij vertrok in 1921 naar Diepenheim) werd hun de pacht opgezegd. Via
Rijssen belandden ze in 1908 op het boerderijtje Diepenbroek (Stokkum 2.1.006) aan de Blikstege in Stokkum.
Het was slechts van korte duur, want al in 1912 vertrokken ze naar PoalOalbert aan de Goorseweg. Op
Diepenbroek werden ze opgevolgd door de broer van Albert die getrouwd was met de zuster van Hendrina.
Hendrina kreeg, naast de ene dochter uit haar tweede huwelijk, 4 kinderen uit haar eerste huwelijk (de jongste
was 4 maand toen haar man overleed) waarvan de beide dochters op jonge leeftijd overleden. Zoon Berend Jan

Sloot (*1902) overleed in 1940 in Enschede als ongehuwde chauffeur, terwijl oudste zoon Hermannus Sloot
(1897-1989) de opvolger werd op PoalOalbert en in 1925 trouwde met Gerritdina Ruiterkamp (1902-1976).
►
Hermannus Sloot en z’n vrouw kregen 2 kinderen: zoon Gerrit (*1930) bleef ongehuwd op PoalOalbert
wonen, terwijl dochter Dina (*1926) de opvolgster werd en in 1948 trouwde met Mannes Lodeweges (*1918)
afkomstig van KovesJan in de Blikstege (Stokkum 2.1.009).
►
Mannes Lodeweges en z’n vrouw kregen 3 zoons: Herman (*1949) die met z’n vrouw Riky en de
kinderen aan de Hardenbergstraat woont, Jan (*1953) die vrijgezel is gebleven en het voorste deel van de
boerderij bewoont en de jongste Hendrik (*1959).
►
Hendrik trouwde in 1989 met Coby Bruyn (*1965) en betrok het achterste verbouwde gedeelte van de
boerderij. Ze kregen 2 kinderen: Mark (*1991) en Debby (*1993).

