Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.1.080
Erve Brookhoes
ca 1788
Twikkelerweg 21

Historie boerderij
Jan Koldendijk bouwde omstreeks 1788 een een huisje op
de markegrond en kreeg daarvoor van het markebestuur
het recht van opstal. In 1840 werd het voor f. 122,85
aangekocht van de marke. Begin 1800 bestond zijn
veestapel uit 1 kalf en 1 koe. Bij de verdeling van de
gemeenschappelijke markegronden kreeg opvolger Roelof
Leeftink 3½ hectare grond toegewezen. In 1880 werd het
oude huisje gesloopt en op een andere plek, links ernaast,
herbouwd.
Jan Broekhuis, die eerst dagloner was en later landbouwer,
werd in 1894 eigenaar van het boerderijtje. In 1926 werd
de boerderij weer herbouwd, het bedrijf was toen
uitgegroeid tot een omvang van bijna 6 hectare. In 1969
werd de woning uitgebreid en gemoderniseerd en in 1981
Boerderij Brookhoes
werd het geheel tot woonboerderij verbouwd.
Steen in schuur: TB 1964 HB (Teunis Broekhuis
Hendrika Brinks). Steen bij voordeur wegens verbouwing: AHB AJL AAL JAW 1981 (Aaltjen Hendrika
Broekhuis Albert Jan Lansink Alberdina A. Lansink Jan A. Wittenberg).
Bewoners:
►
Volgens de volkstelling van 1795 woonden toen in een
hut op deze plek Jan Koldendijk (ca1766-ca1804) en de spinster
Hendriena Kevelham of Bungelers (ca1757-1825). Ze waren in
1788 getrouwd en stichtten toen hier een hut. Hendrina was
afkomstig van Bungelers in Beusbergen (Stokkum 2.4.150).
►
Waarschijnlijk hadden Jan en z’n vrouw geen
opvolgers want een nichtje, Aaltje Kevelham (1784-1862) werd
de nieuwe boerin en trouwde in 1814 met haar buurjongen
Roelof Leeftink (1779-1848) van Klein Uunks (3.1.070).
►
Roelof en Aaltje kregen 5 kinderen: voorkind Jan Harmen Leeftink (*1813), zoon Hendrik Jan Leeftink
(1819-1878) de latere stichter van Roolf aan de Potdijk (3.3.280), zoon Hendrikus (1821-1890) vertrok naar
Enschede waar hij in 1858 trouwde met de winkeliersdochter Berendina Roelvink, dochter Berendina (18271913) trouwde in 1853 met Toone Leeftink op de Klemmer in het Elsenerbroek en oudste zoon Teunis werd de
opvolger.
►
Teunis Leeftink (1816-1879) trouwde in 1855 met de in Ambt Delden geboren Geertruid Eppink (18251889). Van hun 3 kinderen werden er 2 slechts enkele dagen oud. Dochter Aaltje Leeftink (1858-1941) werd de
opvolgster en trouwde in 1873 op 15-jarige leeftijd met de in Holten geboren Jan Broekhuis (1851-1927).
►
Jan Broekhuis en Aaltje kregen 5 kinderen: Geertruida Johanna (1874-1950) die in 1900 trouwde met
Gerrit Hendrik Olijdam (3.1.160), Gerrit Jan (1879-1938) die ongehuwd op Brookhoes bleef wonen, Teunis
(*1886) die de opvolger werd, Gerritdina (1891-1893) die jong
26-01-1919
overleed en Gerritdina (1896-1970) die in 1920 trouwde met
Dinsdagmorgen kwam landbouwer J.
Egbert Willem Pakkert (3.1.025).
Broekhuis te Heriker-Vlier ons een doos met
levende, volslagen meikevers tonen, terwijl
de vorige dagen ons óók al werd verteld van
’t vinden dier insecten op andere plaatsen in
deze gemeente.

►
Opvolger Teunis Broekhuis (1886-1969) trouwde in
1921 met de in Ambt Delden geboren Hendrika Brinks (18941980). Teunis en Hendrika kregen 1 dochter Aaltjen Hendrika
(*1923).

►
Zij trouwde in 1942 met Albert Jan Lansink (1924-1996). Dit echtpaar kreeg 5 kinderen: Teunis
(*1943) die op jonge leeftijd overleed, Gerrit (*1944) die bij z’n oom en tante op Pakkert (3.1.025) de opvolger
werd, Jan (*1945) die zich in Goor vestigde, Rikie (*1947) die met Johan Boensma uit Goor trouwde en op het
Zeldam ging wonen, Tineke die met Henk Vruwink trouwde en naar Kistemaker aan de Oude Rijssenseweg ging
en Annie (*1954).
►
In 1971 werd jongste dochter Annie (*1954), getrouwd met de Holtenaar Albert Wittenberg (*1950),
die als chauffeur werkzaam is bij de de landbouwvereniging Arkervaart, de opvolgster. Het echtpaar kreeg 2
kinderen: Herbert (*1971) die in Goor is gaan wonen en André (*1974) die nog bij z’n ouders woont.

