
Boerderijnummer   3.1.120 
Erfnaam    Erve Broeke 
Oudste vermelding   ca 1863 
Huidig adres Meenweg 3 
 
Historie boerderij 
 
De familie Klumpers/Immink, woonachtig op de boerderij Immink (3.3.030) stichtte hier omstreeks 1863 voor 
de verhuur een boerderijtje, dat verder van de weg stond dan de latere bebouwing. In 1906 werd dit verkocht aan 
de familie Jannink in Goor. Het huis met een klein gedeelte van de grond (1 hectare) werd in 1960 aangekocht 
door de pachter Albert Groteboer. 
 
Bewoners: 
 
► Eerste huurders waren de in Ruurlo geboren dienstknecht Willem Dekkers (*1828) met z’n vrouw 
Geertruid Kruiders (*1835). Zij kwamen vanuit Neede en brachten hun oudste zoon Gerrit Jan (*1856) mee. In 
hun nieuwe onderkomen werden nog geboren: Johanna Berendina (*1863) en Johanna Hendrika (*1867). Dit 
gezin emigreerde in 1871 naar Noord-Amerika. 
 
► Opvolger werd de dagloner Jan Harmen Peuscher (1835-1874), geboortig van de Oldenhof (Markelo 
1.3.030) die in 1873 trouwde met Gerritdina Kosters (1852-1933). Ze kregen een dochter Hendrika (*1873) en 
vertrokken in 1874 naar de Köster in de Pothoek waar Jan Harmen kort daarna overleed. 
 

► De in de Weldammerhoek geboren dagloner 
Hendrik Wegereef (*1845) was de volgende bewoner. 
Hij was in 1872 in Laren getrouwd met Jenneke ter 
Schegget (*1850). Ze kregen een dochter Arendina 
Johanna (*1874) en vertrokken in 1875 naar 
Brummen. 
 
► Vanuit Lochem kwam toen de dagloner 
Willem Scholten (*1851) met zijn moeder Janna 
Hietbrink (*1816). Ook zuster Hendrika Scholten 
(*1861) kwam vanuit Laren bij hen inwonen. Zij 
vertrok in 1877 naar Ambt Delden, Willem’s moeder 
vertrok in 1881 naar Gorssel, terwijl hijzelf in 1884 
naar Hengelo verhuisde.  
 
 

► De volgende bewoner behoefde waarschijnlijk niet al te 
veel huur te betalen. Het was de zoon van de eigenaar: de arbeider 
Gerrit Hendrik Immink (*1844) die in 1881 op 37-jarige leeftijd 
trouwde met de in Wildervank geboren 21-jarige Johanna Rijhpen 
(1860-1940). Hun eerste dochter, Johanna (*1881), werd een maand 
na de huwelijkssluiting geboren ten huize van de ouders van Gerrit 
Hendrik. Ze betrokken in 1884 hun nieuwe onderkomen waar de 
tweede dochter Hermina Johanna (*1884) werd geboren.  
 
► Oudste dochter Johanna (*1881) trouwde in 1901 met 
Hendrik Jan Onijs (*1878) uit Diepenheim. Op hetzelfde moment 
vertrok zuster Hermina Johanna naar Goor. 
Onijs en z’n vrouw kregen 3 kinderen: Hendrik Gerrit (*1901), 
Johanna Gerritdina (*1903) en Gerrit (*1906). De familie Onijs 
vertrok in 1908, samen met de grootouders. 
 
► De in Holten geboren Gerrit Jan Pinkert (*1877) werd de 
nieuwe huurder. Hij kwam met z’n vrouw Jenneken Leeftink 
(*1880) geboortig van Kamers (Markelo 1.2.120) en z’n oudste 

zoon Hendrik Jan (*1906) vanuit Goor. Dochter Gerritje werd geboren in 1908. In 1911 overleed moeder 
Jenneken Leeftink, waarna Gerrit Jan in 1912 hertrouwde met de in Borculo geboren Christina Bouman (*1888). 

09-10-1920. 
Zondagnamiddag na afloop der 
vliegdemonstraties op de Heriker Meene, 
gingen o.m. drie boerenjongens uit 
Stokkum samen huiswaarts. Fietsende ging 
het de berg  af, waarbij zij elkaar om de 
hals vasthielden. Op een gegeven ogenblik 
– denkelijk kwamen de fietsers met elkaar 
in aanraking – kwamen ze te vallen, 
waarbij G.L. het ongeluk had de arm te 
ontwrichten in de schouder. Per rijtuig is 
hij naar zijn ouders in het dorp gebracht, 
waar Dr. Wanrooij de arm weer heeft 
gezet. 
Onze dorpsgenoot de heer W.R. Heijt heeft 
op het vliegterrein in de Heriker Meene 
een tochtje meegemaakt, dat hem 
uitermate is bevallen. Het vliegtuig had 
een hoogte bereikt van 1000 Meter. 

 

Vroegere boerderijtje Broeke 



Uit dit laatste huwelijk werd in 1913 dochter Jenneken geboren. De familie Pinkert verhuisde in 1914 naar 
Lochem. 
 
► Vanuit Diepenheim kwam toen de familie Broeke hier wonen. Reind Broeke (1864-1948) was 
geboortig uit Borculo, landbouwer van beroep, en getrouwd met de weduwe Gerritjen Bannink-Kok (1868-
1940). Ze brachten de in Diepenheim geboren zoon Hendrik Jan Broeke (*1907) mee, evenals de 2 dochters uit 
het eerste huwelijk van Gerritje, die echter beide al gauw naar 
elders vertrokken.  
 
► Enige zoon Hendrik Jan Broeke werd de opvolger en 
trouwde in 1935 met Gerritdina Johanna Hegeman (*1911), 
afkomstig van de Stoevelaarsweg (3.1.395). Het echtpaar kreeg 1 
zoon: Reind Jan (*1935). Dit gezin vertrok in 1956 naar het 
ouderlijk huis van Gerritdina Johanna. 
 

► Nieuwe bewoner werd in 1956 de uit Raalte 
afkomstige Albert Groteboer (*1915) met z’n vrouw 
E.J. Klein Teeselink (*1914). 
Nadat hun kinderen waren uitgevlogen, verhuisde het 
echtpaar Groteboer naar een bejaardenwoning in 
Markelo. 
 
► In 2002 werd het boerderijtje gesloopt en 
vervangen door een fraai landhuis, nu bewoond door 
de eigenaar apotheker Trooster uit Goor. 
 

17-07-1927.  
Dat is vroeg. 
De landbouwer R. te Broeke, 
Herikermeene, heeft reeds ruim een week 
lang jonge kippen, geboren begin maart 
1927, aan de leg. 


