
Boerderijnummer   3.1.066 
Erfnaam    Erve de Keujer 
Oudste vermelding   1920 
Huidig adres Twikkelerweg 13 
 
Historie boerderij 
 

Engbert Bekkenkamp, timmerman en landbouwer van 
beroep en afkomstig uit Diepenheim, verkreeg in 1920 
van schoonvader Teunis Luttikhedde op de Keujer aan 
de Herikerweg (3.1.250) twee hectare heidegrond en 
stichtte er een boerderijtje op. Tien jaar later omvatte het 
bedrijf al 4 hectare en weer 20 jaar later 7½ hectare. 
 
Bewoners: 
 
► Engbert Bekkenkamp (1893-1989) was in 1918 
in Diepenheim getrouwd met Gerritdina Hermina 
Luttikhedde (1896-1986) van de Keujer aan de 
Herikerweg (3.1.250). Ze kwamen dus in 1920 naar de 
Twikkelerweg om een boerderijtje te stichten. De 
schoonouders Teunis Luttikhedde en Geertrui 
Lammertink woonden een tijdlang bij hen in. Zij 

vertrokken toen hun nieuwe huis aan de Herikerweg (3.1.255) gereed was. In 1931, na het overlijden van z’n 
vrouw, kwam Teunis Luttikhedde hier echter weer wonen.  
 
► Zoon Gerrit Johan Bekkenkamp (1924-2002) trouwde in 1950 met Geertruida Roosdom (1925-2001) en 
ging wonen op de Keujer aan de Herikerweg dat ook eigendom was geworden van vader Engbert. 
 
► Hier aan de Twikkelerweg werd oudste zoon Hendrik Teunis Bekkenkamp de opvolger. Hij trouwde 

met Engeline Arendina Wes 
(*1919). Ze kregen een dochter 
Gerritdina Hermina (*1944) die 
in 1965 trouwde met Gerrit J.H. 
Meutstege in Ambt-Delden en 
een zoon Jan Engbert (*1946). 
In 1974 verhuisde de familie 
Bekkenkamp, in het kader van 
de ruilverkaveling, naar hun 
nieuwe boerderij in 
Diepenheim. 
 
► De verlaten boerderij 
werd in 1975 met een klein 
stukje grond verkocht aan de 
ingenieur Henri Stork (*1943) 
en z’n vrouw Wiesje Paul 
(*1943), oefentherapeute van 

beroep. In 1976, toen de Keujer was verbouwd tot woonboerderij, kwamen ze hier vanuit Appingedam wonen. 

De vroegere boerderij De Keujer 

14-11-1952 
Keujer’s Tûns negentug joar. 
Joa, wie heb fees op de Haa, want Keujer’s Tûns is vandage negentug joar 
ewodden. Joa en de oole baas is nog bezunder kras. Hee les ’t Twents 
Zundagsblad nog zoonder bril. In Sint Joapik: ’t is grös of rogge meeien, hee dut 
overal nog an met en geet altied nog veuran. Weer of gin weer, rėgen of gin rėgen, 
Tûns dut vedan met êapel stekken. Doar trek Tûns zich niks van an. Hee is ’n betje 
doof en det is jammer, want hee proat nog zo geerne. Hee weet mooie stukjes van 
vrooger te vertell’n: hoe hee vrogger knech was bie Hekhoes vuur f. 50,= in ’t 
joar. Later verdeen’n e bie ’n aander boer f. 80,=. En hoe of e trouwt in negen en 
tachtig met Truu. Heel vake hef’e het verhaal verteld van die inbrekkers die bie 
hem kippen woll’n stell’n oet ’t hoonderhok. Tûns hef toen, bienoa in 
adamscostuum, die inbrekkers te pakk’n kreeg’n. Beide inbrekkers ging’s vuur 1½ 
joar achter de tralies.  
Andere verhaal’n die’j wel es hebt verteld, zuw ma neet in de kraante zett’n. 
En noe, Keujer’s Tûns, filleseteert wie oe van harte. Hool oe nog mar toa en da’j 
nog völle joar’n mait roggemeeien en êapel stekk’n. Vanoavend kumt ’t muziek 
van Maarkel nog een stukske vuur oe bloazen. 
 


