Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.1.100
Flipsborg/Klostert
ca 1865
Twikkelerweg 12

Historie boerderij
Roelof Willemsen, pachter op Philipsborg (3.1.090), kocht in 1861 6 hectare grond, inclusief het erf van
Lodeweges (3.1.105) van Berend Jan Nijhuis. Enkele jaren later kocht hij van de familie van der Wijck op het
Stoevelaar nog eens bijna 12 hectare grond. Vervolgens
bouwde hij op deze plek een flinke nieuwe boerderij waar
hij met z’n gezin ging wonen. Omdat hij afkomstig was van
Philipsborg werd deze boerderij aanvankelijk ook wel
Philipsborg genoemd.
In 1890 werd de boerderij met alle grond door Willemsen
voor f 5000 verkocht aan Gerrit Jan ten Doeschate,
voormalig arts in Goor. Deze arts verkocht alles in 1903
waarbij veel grond versnipperd raakte over diverse kopers,
doch waarbij de boerderij zelf met bijna 2 hectare grond
eigendom werd van de Goorse spekslager Derk Jan ter
Braak.
Deze verving de oude gebouwen door een nieuwe kleinere
boerderij en verkocht het vervolgens in 1910 aan Johan
19-10-1914.
Eggink. In 1918 verkochten de erven Eggink de boerderij
Te huur bij inschrijving Het erve “De Flipborg” te
aan Jan Johan ten Hallers in Goor. Ten Hallers had al meer
Herike, gem. Markelo, groot circa 1 ha, 80 aren,
grond in de omgeving en creeerde zodoende een boerderij
10 centiaren, bestaande in huis , erf, bouwland,
met bijna 6 hectare grond.
weiland, heide en akkerhout, toebehorende aan de
De familie ten Hallers verkocht in 1955 de boerderij aan de
erven van wijlen Johan Eggink . Aanvaarding 1
pachters, de familie Nijland.
november a.s. Inschrijvingsbiljetten in te leveren
In 1984 verkocht de familie Nijland het grootste deel van de
vóór Zaterdag 31 october 1914 ten kantore van de
deurwaarder Fikkert te Goor.
grond; bijna 1 hectare bos met een zomerhuisje aan Gerard
Neurink en 3,8 hectare weiland aan Harmsel. In 1966 werd
vóór de boerderij een nieuw woonhuis gebouwd.
Sluitstenen in achterhuis: 1952 HJN JWR (Hendrik Jan Nijland Johanna Willemina Relker).
Bewoners:
►
Eerste bewoners waren in 1865 dus Roelof Willemsen (1798-1867) en z’n vrouw Elisabeth Berendina
Brunnekreeft (1808-1875) en het gezin van hun zoon Hendrikus.
►
Hendrikus Willemsen (1832-1898) was in 1861 getrouwd met Geertruida Hesselink (1832-1878) uit
Stokkum. Ze kregen 3 kinderen: Jan Roelof (*1861) die in 1886 trouwde met Gerritdina Gerritsen, Hendrika
Berendina (1864-1938) die ook in 1886, een week na haar broer, trouwde met Hermannus Berkedam (3.2.010)
en Derk Jan (*1871), bierbrouwer van beroep, die in 1890 trouwde met de van de Bekker (3.3.120) afkomstige
Gerritdina Hendrika Derking; zij gingen wonen in Hengelo.Nadat de kinderen waren uitgevlogen en z’n vrouw
was overleden verkocht Hendrikus Willemsen omstreeks 1890 de boerderij aan de voormalig dokter ten
Doeschate in Goor (die ook al eigenaar was van de Philipsborg) en vertrok toen naar Ambt Delden.

Hendrik Jan Nijland en
Hanna Relker

Jan Hendrik Nijland

Lanspunt gevonden in 1962 in de Heriker Meene
door J.H.E. Nijland (Klostert)

►
Doeschate stelde als pachter aan: Berend Hendrik Wissink (*1861) die in 1887 was getrouwd met
Harmina Wevers (*1867). Berend Hendrik was afkomstig van Top in het Markelosebroek (Markelo 1.6.190) en
Harmina van Trekop in de Dijkerhoek (Markelo 1.2.300); zij bracht haar ouders mee. In 1903 vertrok de familie
Wissink met haar 7 kinderen naar de boerderij Slot in de Stoevelaarshoek (3.1.340), waarna Doeschate zowel
deze boerderij als de Philipsborg verkocht.
►
Ter Braak, de nieuwe eigenaar, verpachtte de boerderij aan Johan Eggink (†1911) en Janna Meyerink
uit Doetinchem, die het pand in 1910 aankochten. 4 jaar later, in 1914 verkochten de erven Eggink, nadat ze
eerst geprobeerd hadden het te verhuren, alles aan Jan Johan ten Hallers in Goor die er met grond die hij al bezat
een boerderij met 6 hectare grond van maakte.
►
Ten Hallers verhuurde de boerderij aan: Jan Hendrik Nijland (1865-1930), bijgenaamd Klostert omdat
hij geboortig was van Klostert in Beusbergen (2.4.270) en z’n vrouw Jenneken Struik (1866-1924). Zij hadden
tot dan gewoond op Jolink in het Stokkumerbroek (2.3.012). Jan Hendrik en Jenneken kregen 11 kinderen:
Hendrika (1889-1956) trouwde met Jan Hegeman van de Borkeld (Markelo 1.4.040), Frederik Jan (*1890)
fabrieksarbeider in Goor trouwde met Hanna Oosterveld, Johanna Alberdina (*1893) trouwde in 1934 met de
weduwnaar Hendrik Jan Wibbelink op Nieland aan de Brummelaarsweg, Hendrik (*1895) centrifugist op de
melkfabriek in Markelo trouwde met Hendrika Straalman, Hermannus (*1897) spoorwegarbeider in K-Goor
trouwde met Gerritdina Johanna Kranenberg, Jan Hendrik (*1900) fabrieksarbeider trouwde met Aaltje Johanna
Olijdam, Jan (*1901) werd slechts 3 maand oud, Jan (*1903) timmerman aan de Witterietsweg trouwde met
Hendrika Johanna Klein Zandvoort, Willem (1905-1989) spoorwegarbeider bleef ongehuwd op Klostert wonen,
Dirk Bernardus (*1907) trouwde met de Diepenheimse Mina Heuten en woonde later in Elsen op het Gladde en
Hendrik Jan (*1899) die de opvolger werd en in 1930 trouwde met de Diepenheimse Hanna Relker (1905-1988).
►
Hendrik Jan en z’n vrouw kregen één zoon Jan Hendrik Engbert (*1935). Zij kochten in 1955 de
boerderij van de familie ten Hallers.
Jan trouwde in 1969 met de in Barneveld geboren Jannetje Hazelaar (*1942). Ze kregen 3 kinderen: Joke en
Henk vertrokken naar Goor, terwijl Dinie op het ouderlijk huis bleef wonen.
►Dinie (*1971) trouwde met Ronald Pierik en kreeg met hem 2 kinderen: Jort en Myrte. Na eerst op de delle
van de boerderij cursussen e.d. te hebben georganiseerd, ging ze in Goor de bloemisterij De Delle exploiteren.

