Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.1.020
Ten Zende
ca 1861
1903 afgebroken; was gelegen a/d Goorseweg

Historie boerderij
Een eindje terug vanaf de Goorseweg, aan de rand van het bos, werd in 1861 bij de verdeling van de
markegronden een stukje grond toebedeeld aan Arend Jan Kloosters. Hierop stond een nummerloos en niet
gewaardeerd (dus pas gebouwd) clandestien huisje. Kloosters verkocht het direct door aan Jan Brandwagt, die
het op zijn beurt in 1863 doorverkocht aan Jan ten Zende, landbouwer in Elsen, later op het Enterbroek. Deze
verkocht grond en huisje in 1869 aan de bewoner, z’n neef Jan ten Zende.
In 1878 verkocht Jan z’n onroerend goed aan Hanna Reurslag, de echtgenote van Arend Jan Leeftink. De familie
Leeftink liet in 1903 het huis slopen en verkocht de grond in 1904 aan Jannink in Goor.
Bewoners:
►
De wegwerker Jan ten Zende (1828-1894) kwam hier omstreeks 1863 wonen. Hij was in 1860 getrouwd
met Johanna Eelderink (1835-1908) afkomstig van BaargOalbert (3.1.320) en was toen eerst gaan wonen aan de
Goorse kant van de Herikerberg.
Circa 1878 vertrokken Jan en Johanna met hun kinderen naar de boerderij Zaandjan in Herike (3.2.240).
►
Opvolgende bewoner werd hier de metselaar Christiaan Grundman (1844-1889), geboortig uit
Amsterdam. Hij was in 1876 getrouwd met Teune Haneveld (1853-1940) afkomstig uit Laren. Omstreeks 1885
vertrok de familie Grundman naar Stroaten in de Blikstege (Stokkum 2.1.012) waar Grundman in 1889 overleed.
Z’n weduwe hertrouwde hetzelfde jaar nog in Goor met de weduwnaar Willem Garrit Winkel (1836-1922) en na
wat omzwervingen door Markelo en Goor belandden ze in 1892 op het boerderijtje de Meenhorst (3.1.115).
►
Opvolger van Grundman werd de kleigraver Arend Jan Leeftink (*1853, geboortig van Roolf, pand
3.3.280), die in 1878 was getrouwd met Hanna Reurslag (*1856). Zij had dit huis al in 1878 aangekocht. In 1900
vertrokken Arend Jan en Hanna met hun twee jongste kinderen naar Goor. In 1901 woonde er gedurende een
half jaar nog de familie Aanstoot, afkomstig van Rijssen en vertrekkend naar Holten. In 1903 liet de familie
Leeftink het huis slopen en in 1904 verkochten ze de grond aan Jannink.
►
De firma Jannink in Goor liet in 1908 op dezelfde plek een schuur bouwen, een zogenaamde nettenkeet,
waarin o.a. de geweven netten werden getaand om ze vervolgens op de heidevelden te laten drogen.
Tegenwoordig is het een recreatiewoning eigendom van de erfgenamen van de familie Jannink, de familie ter
Kuile.

