Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.1.095
Plegt
1912
Twikkelerweg 27

Historie boerderij
Deze boerderij werd in 1912, voor de verhuur, gesticht door de familie ter Balkt wonend op de Broeze (3.1.130).
Steen in voorhuis: Den eersten steen gelegd door GHtB 15-9-1912 (Gerrit Hendrik ter Balkt geb. 1907).
Bewoners:
►
Eerste huurder werd Arend Jan Oosterkamp (*1871) geboortig van Oosterkamp in de Dijkerhoek
(Markelo 1.2.350) die in 1901 was getrouwd met Gerritdina Fokkers (*1875). Zij hadden hiervoor gewoond op
Koldenberg aan de Verlengde Meenweg (3.1.240). Het echtpaar kreeg 5 kinderen, waarvan de jongste 2 op deze
boerderij werden geboren. In 1922 vertrok deze familie.
►
Vervolgens kwam buurman Gerrit Hendrik Olijdam (1873-1946), afkomstig van Kooymans/Olijdam
(3.1.160) met z’n vrouw Geertruida Johanna Broekhuis (1874-1950), hun kinderen en z’n bejaarde moeder er
wonen. Vijf jaar later, in 1927, vertrokken ze naar Kerspel Goor.
►

In 1933 werd het boerderijtje betrokken door Gerrit Hendrik Greven van de Plegt in de Achterhoek
(Markelo 1.3.370), die in 1930 was getrouwd met
Tonia Boomkamp van de Peuscher in Stokkum.
Het echtpaar kreeg 7 kinderen, waarvan de oudste
werd geboren bij de Peuscher in Stokkum en de
tweede in Elsen: Hendrik (*1931) trouwde met
Hanna Immink en vestigde zich in Goor, Hanna
(*1933) trouwde Bernard Klein Nagelvoort en
vertrok ook naar Goor, Gerritje (*1936) trouwde
met Henk Gersen in Stokkum, Jan (*1938)
trouwde met Annie Reef en ging in Goor aan de
Irisstraat wonen, Dika (*1942) trouwde met ten
Have in Diepenheim, Johan (*1945) trouwde met
Janny Schreurs en woont aan de Kerkstraat in Goor
en Dinie (*1947) woont met haar man Marinus
Pasop in Markelo. Ruim 54 jaar na haar komst
vertrok het echtpaar Greven, op 5 december 1987,
Zittend in 1927: Gerrit Hendrik Olijdam en Geertruida
Johanna Broekhuis. Staand: dochter Geertruida Gerritdina eerst naar Goor en vandaar naar de Göttelaan in
Olijdam, schoonzoon Jan Hendrik Nijland en dochter Aaltje Markelo.
Johanna Nijland-Olijdam.

►
Vijf maand later werd het pand betrokken door Herbert Beld (*1962), afkomstig van Twikkelerweg 11,
met z’n partner de diëtiste Annetta Tragter (1964-2005). Zij knapten de woning ingrijpend op, doch na het
overlijden van Annetta in 2005 vertrok Herbert enkele maanden later naar de door hem aangekochte woning in
Goor.
►

Vervolgens woonde er voor ongeveer een jaar Han ten Kate met z’n partner de kapster Annetta Wubs.

►
Na hun vertrek werd het pand in gebruik genomen door de eigenaren, de familie Luttikhedde (3.1.130).
Zoon Hendrik Luttikhedde, die ongeveer 10 jaar in Finland had gewoond kwam met z’n vrouw de Finse Tiina
hier wonen.

