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3.1.070
Erve Baars- Bomans
ca 1790
Twikkelerweg 17

Historie boerderij
Op deze plek stond vanaf ongeveer 1790 op de markegrond een hutje dat aangeduid werd met de naam Klein
Uunks en later Baars. In 1840 werd het voor f. 146,95 aangekocht van de marke.
Bij de verdeling van de gemeenschappelijke
markegronden in 1861 kreeg het een omvang van 6
hectare grond.
Na deze toedeling van de markegrond werd het hutje
gesloopt en vervangen door een groter pand dat op een
iets andere plek werd gebouwd.
In 1891 werd het geheel vererfd aan de familie Lankamp
op Hilbert (Stokkum 2.1.081). Deze familie verkocht de
vervallen gebouwen en de grond in 1898 aan Frederik
Klein Nagelvoort, woonachtig op de Philipsburg
(3.1.090), die nog hetzelfde jaar de gebouwen sloopte.
Ruim 10 jaar later, in 1911, verkocht Klein Nagelvoort
Boerderij Bomans
het erf met 2 hectare grond aan de metselaar Berend Jan
Bomans, die er een nieuw boerderijtje stichtte.
Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw gooide zoon Berend Hendrik Bomans het over een andere boeg.
Hoewel hij aanvankelijk, evenals z’n vader, deeltijdboer was en daarnaast werknemer bij o.a. de Coöperatie en
Eternit, zag hij meer toekomst in de recreatieve sector. Er werd begonnen met een camping in een bos op de
hoek van de Twikkelerweg en de Meenweg. Daar verrezen een kantine, toiletgebouw e.d., maar na ongeveer 10
jaar, in 1970, werd hem door eigenaar ten Hallers de pacht
van het bos opgezegd.
Hoewel ten Hallers de camping ter plaatse voor eigen
rekening wilde voortzetten slaagde Bomans er in, samen
met burgemeester de Meester, om de kampeervergunning
te verplaatsen naar z’n boerderij. Daar was hij
ondertussen al begonnen met een soort clubhuis voor de
jeugd, waar groepen scholieren en jeugdverenigingen met
het bijbehorende rumoer hun vakanties doorbrachten.
Bovendien stelde hij z’n schuur al beschikbaar voor
caravanstalling, zodat de overgang naar een echte
camping een logische stap was.
Ten behoeve van de verplaatste camping werd vervolgens
Overzichtsfoto Camping Bergzicht
achter de boerderij grond aangekocht, o.a. een groot
heideveld dat indertijd dienst had gedaan als nettenveld van Jannink.
Vanaf toen volgde een continue proces van verbouw, nieuwbouw en uitbreidingen, resulterend in het complex
zoals dat er nu ligt. Op de plek van het jeugdonderkomen werd een nieuwe kantine gebouwd en later uitgebreid,
de boerderij zelf werd, na enige interne verbouwingen, uiteindelijk volledig gesloopt en vervangen door de
woning waar nu Joop en Ineke Bomans wonen. Daarnaast werd, op de plek waar eerst twee zomerhuisjes hadden
gestaan, een woning gebouwd voor de oudelui (H.
Bomans en D. Platerink). Deze woning is omstreeks
2003 ingrijpend gerenoveerd en betrokken door de
jongste generatie (Marco Jansen en Sheila Bomans) die
nu eigenaar en beheerders zijn van het bedrijf.
Evenals de meeste andere campings in Markelo heeft
camping Bergzicht zich ontwikkeld van een camping
voor tenten, via toercaravans – vaste seizoenplaatsen –
vaste jaarplaatsen naar een camping waar op een
gedeelte van het terrein degelijke chalets worden
gebouwd.
De fraaie camping, ter grootte van ruim 10 hectare en
gelegen aan de rand van de Herikerberg, met

21-02-1974
Markelo - De kantine van camping Bomans aan de Twickelerweg zal officieel
een café worden. Al enige tijd doet de kantine als zodanig dienst, reden waarom
exploitant Bomans de gemeente officieel heeft verzocht dit gebouw de
bestemming horecabedrijf te geven. B en W stellen de raad voor hiertoe over te
gaan.
Tegen deze officiële bestemmingswijziging zijn drie bezwaarschriften ingediend
en wel van de heren A.J. Beld en J.J. Beld, Beiden wonenden aan de
Twickelerweg en door mevr. M.C.W. barones van Lynden, echtgenote van
jonkheer mr. J.H. de Brauw uit Den Haag. Deze adressanten hebben alle drie
aangevoerd in hun bezwaarschrift dat zij last zouden ondervinden van de
kantine-café. Voorts achten zij de ligging hiervan niet in overeenstemming met
het landschapsplan en vinden zij dat een horecabedrijf niet in overeenstemming
is met de doelstellingen van het kampeerbedrijf Bomans.
B en W hebben het bezwaarschrift besproken met de commissie ruimtelijke
ordening. Deze is van mening dat bezwaren niet op het stedebouwkundig vlak
liggen maar dat deze voornamelijk voortkomen uit vrees voor overlast door
rumoer. Omdat dit bij een officiële horecabedrijf veel beter bestreden kan
worden, achten B en W en de commissie dit geen overwegend bezwaar.
Planologisch zijn er volgens B en W geen bezwaren tegen dit horecabedrijf. De
raad wordt voorgesteld tot officiële bestemmingswijziging over te gaan.

een mix van recreatieve
kampeerders en chaletbewoners,
die gebruik kunnen maken van
een sfeervolle kantine, een
cafetaria, winkel, zwembad,
sportvelden, speel- tuinen en
verzorgde toiletgebouwen, is een
gewilde plek voor menige (vaste)
gast. Dit wordt nog eens
bevorderd door een professioneel
recreatieteam, terwijl ook enkele
Goorse verenigingen, zoals de
Trimclub, hier hun vaste
onderkomen hebben.

Bewoners:
►
Volgens een volkstelling van 1795 woonde hier op dat moment de familie “Tonies Lieftink in een
Hutte”. Teunis Leeftink, geboren op Leeftink in Stokkum (Stokkum 2.1.290) was getrouwd met de in Kerspel
Goor geboren Janna te Lintele of Wiemerink (1751-1815). Ze woonden eerst op Klein Oongs (3.2.261) aan de
Herikerweg maar vestigden zich later hier, op wat toen Klein Uunks werd genoemd.
Teunis en Janna kregen acht kinderen. De oudste, Jan Leeftink werd in 1772 geboren in Goor; hij trouwde in
1806 met Wilhelmina Dijkmans uit Neede en overleed in 1837 in het dorp waar hij nachtwaker was en woonde
in het armenhuis achter het voormalig gemeentehuis. De volgende kinderen van Teunis en Janna werden alle op
Klein Oongs geboren: Jenneken Leeftink of Klein Uunks (1773-1840) werd de opvolgster; Garrit Leeftink
(1775-1845), hij huwde omstreeks 1808 Harmina Luttikhedde en ging in de Pothoek op Leeftink (3.3.230)
wonen; Jan Hendrik (1777-1830) trouwde in 1810 met Aaltjen Heuten van Nieland uit Stokkum (Stokkum
2.1.430) en hertrouwde in 1826 met Hendrina
Nijland op De Bles op de Borkeld (Markelo
1.4.050); hij woonde hiervoor o.a. op De Rojan
(Markelo 1.5.170); Roeloff (1779-1848), hij
huwde in 1814 met Aaltjen Kevelham uit
Diepenheim en trok in bij de buren op Brookhoes
(3.1.080); Berent (1784-1823), deze trouwde circa
1809 met Harmina Aal van Rietman uit Elsen en
ging op Vosgezang (3.3.110) wonen om na het
overlijden van zijn vrouw in 1813 naar Baars te
verhuizen; Garritdine, zij werd geboren in 1787;
Hendrikus (1791-1853), hij trouwde in 1815 met
Maria Schipvoort of Flipsborg uit het
Elsenerbroek en vestigde zich op De Klemmer
aldaar.
Zittend: Janna Leferink-Bomans, Berend Jan Bomans,
Berendina Bomans-Harmsel en Arendina OudenampsenBomans. Staand: Berend Jan Leferink, Jan Hendrik Bomans,
Johanna Bomans-Schut, Hendrika Bomans-Platerink, Berend
Hendrik Bomans en Gerrit Oudenampsen. (1951)

►
Jenneken Leeftink (1773-1840) werd dus de opvolgster; zij trouwde in 1800 met Roelof Tijman (17631815) van de boerderij Strik in het dorp. Na het overlijden van Roelof, die meestal met de familienaam Strik
werd geregistreerd, in 1815 hertrouwde Jenneken in 1818 met Jan Hendrik Boomer of Slot die reeds 2 jaar later
overleed.

►
Dochter Antonia Strik (1812-1889) werd de opvolgster en trouwde in 1839 met haar neef Teunis
Leeftink (1811-1854), afkomstig van de Bles op de Borkeld. Toen echter haar oudste broer Derk Strik (18091871) op latere leeftijd in 1848 alsnog trouwde met Hendrina Holstege (1822-1856) woonden in het kleine huisje
ineens twee echtparen met hun kinderen. De kinderen van Derk (een tweeling) werden slechts 2 jaar oud. Van de
4 kinderen van Antonia stierven er 3 op leeftijden variërend van 2 tot 18 jaar.
Omdat zowel Teunis Leeftink als Hendrina Holstege op relatief jonge leeftijd overleden, woonden broer en zus,
Derk en Antonia Strik, samen met de kinderen.
►
De enige overlevende nakomeling, Jan Roelof Leeftink (1849-1873) werd dus de opvolger en trouwde
in 1873 met Maria Langkamp (1855-1874). Echter 7 weken na de huwelijksdatum overleed Jan Roelof, een half
jaar later werd dochter Johanna geboren die echter daags na de geboorte overleed. Tot overmaat van ramp
overleed Maria 6 weken na haar dochter. Grootmoeder Antonia Strik bleef moederziel alleen achter en vertrok
toen naar de familie Langkamp (broer van Maria) op Hilbert (Stokkum 2.1.081).
►
De boerderij werd toen verpacht aan de linnenwever Gerrit
Hendrik Frerman (1840-1911), afkomstig van JanNiehoes (3.2.180),
die in 1874 trouwde met Gerritdina Kempers (1839-1911), de
weduwe van Berend Jan Hofmeyer (3.3.080).
In 1892 vertrokken de Frerman’s en gingen wonen op een
boerderijtje dat stond op waar nu de Goorse begraafplaats is
gesitueerd (3.1.155). Vervolgens werd erve Baars gesloopt.

B.H. Bomans (*1921) ging voor de
Cooperatie de boeren langs om aardappels,
bestemd voor varkensvoer, te stomen.
Rechts J.H. Berkedam.

►
Ruim 10 jaar later, in 1911, werd op ongeveer dezelfde
plek een boerderijtje gesticht door de metselaar Berend Jan Bomans
(1882-1955). Berend Jan was geboortig van Krooshoop (Stokkum
2.1.050) en in 1910 getrouwd met de in Enter geboren Berendina
Harmsel (*1890). Zij woonden het eerste jaar van hun huwelijk in
Diepenheim waar ook hun oudste zoon werd geboren. Berend Jan en
Berendina kregen in totaal 5 kinderen: Berend Jan (1911-1911),
Janna (1912-1979) die in 1930 trouwde met Berend Jan Leferink op
de Kappe (Markelo 1.3.060), Arendina (*1916) die in 1936 trouwde
met Gerrit Oudenampsen en zich een woning bouwde naast het
ouderlijk huis, Jan Hendrik (*1926) die in 1951 trouwde met
Johanna Schut en in Goor ging wonen en Berend Hendrik (*1921)
die de opvolger werd.

►
Berend Hendrik trouwde in 1943 met Hendrika Platerink (*1919) van de boerderij Platerink aan de
Rouwelaarsdijk in het Markelosebroek. Dit echtpaar kreeg een tweeling, waarvan er één na 2 maand overleed.
Berend Hendrik was eerst actief op landbouwgebied, maar legde zich later toe op het opzetten en uitbouwen van
zijn camping Bergzicht.
►Enige zoon Joop (*1943) werd de opvolger op Camping Bergzicht. Hij trouwde in 1968 met de Needse Ineke
Altena (*1944).
Het echtpaar kreeg 3 kinderen: Erwin die slechts 2 jaar oud werd, de naar z’n overleden broertje genoemde
Erwin die nu in Goor woont en grafisch ontwerper is en dochter Sheila die trouwde met Marco Jansen en de
opvolger op het bedrijf werd.

