
Boerderijnummer   3.1.130 
Erfnaam    Erve Heetkamp/Broeze 
Oudste vermelding   ca 1846 
Huidig adres Meenweg 1 
 
Historie boerderij 
 
Arend van Ommen kocht omstreeks 1846 van Van der Wijck op Stoevelaar 4 hectare grond, bestaande uit 2½ 
hectare heide en 1½ hectare hooiland. Hij stichtte op die slechte grond een boerderijtje dat, gezien de geringe 
belaste waarde die het vertegenwoordigde, wel heel klein moet zijn geweest. 

Bij de verdeling van de gezamenlijke markegronden in 
1861 kreeg van Ommen liefst 4½ hectare toegewezen, 
waardoor de omvang van zijn bedrijf steeg tot 8½ hectare. 
Onder het bewind van Hermannus van Ommen steeg de 
omvang tot 11½  en 30 jaar later in 1891 bedroeg de 
oppervlakte al 13½ hectare. Toen in 1906 Gerrit Jan ter 
Balkt dit bedrijf kocht betaalde hij daar nog geen 5000 
gulden voor. In 1913 liet deze ter Balkt een boerderijtje 
voor de verhuur bouwen aan de Twikkelerweg (3.1.095). 
In 1970 bedroeg de totale omvang van het bedrijf  23 
hectare grond. Of de plannen om de boerderij in te 
krimpen doorgang zullen vinden is geheel afhankelijk van 
het al dan niet van de grond komen van het geplande 
bungalowpark dat een groot gedeelte van de grond van de 
Broeze zal vergen. 

Sluitsteen wegens verbouwing in schuur met jaartal 2001. Sluitstenen in achterhuis: De Broeze en jaartal 1952. 
 
Bewoners: 
 

► Arend van Ommen, oorspronkelijk karreman van 
beroep, was omstreeks 1797 geboren in Goor. Hij trouwde 
in 1819 te Neede met de in Geesteren geboren Engele te 
Rollers (*1792). Ze woonden achtereenvolgens in Neede, 
Goor (plm. 1822-1828), Elsenerbroek (plm. 1829-1833) en 
in Herike (plm. 1833-1846) op de boerderij Stoevelman 
(3.1.280), alvorens ze zelf een boerderijtje begonnen, dat de 
toepasselijke naam Heetkamp (heet=heide) kreeg. 
Kinderen van Arend en z’n vrouw waren: Janna (*1823), 
Gerrit Jan (*1824), Hendrika (*1826), Everdina (*1828), 
Arend (*1830), Johanna (*1832), Jenneken (*1833) en 
Hermannes (*1835). 
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► Jongste zoon Hermannes (1835-1905) werd de opvolger; hij trouwde in 1862 met Johanna Hendrika 
Brinkerink (1835-1879) uit Lochem en in 1880 met Maria Hoekman (*1851), geboren op de Bekker (3.3.120) en 
weduwe van Willem Derking in Ambt Delden. (De oude lui, Arend en Engele van Ommen, vertrokken in 1869 

met zoon Arend, naar Goor). Er werden uit het eerste huwelijk van 
Hermannes 8 kinderen geboren, uit het tweede ook 8 en Maria bracht 
3 kinderen mee uit haar eerste huwelijk. Totaal waren er dus 19 kindermonden te voeden; er moest dus flink 
gewerkt worden, en dat gebeurde ook, getuige de voorspoedige ontwikkeling van het bedrijf. Opmerkelijk is dat 
van dit grote gezin slechts 2 dochters in Markelo zijn getrouwd en de overigen allemaal naar buiten Markelo zijn 
vertrokken. 
Toen in 1905 Hermannus kwam te overlijden, werd in 1906 de boerderij verkocht en vertrok de weduwe Maria 
Hoekman met haar drie jongste kinderen naar Diepenheim. 
 
► Nieuwe eigenaar / bewoner werd Gerrit Jan ter Balkt (1877-1966) uit Kerspel Goor die toen trouwde 
met Johanna Hendrika ten Brummelaar (1882-1949). Hoewel ze in Diepenheim was geboren, kwam ze toen uit 
Ambt Delden en bracht haar ouders Gerrit ten Brummelaar (1855-1921) en Sientje Hietveld (1862-1940) mee. 
Dit echtpaar kreeg één zoon: Gerrit Herman ter Balkt (1907-1990) die in 1931 trouwde met Berendina Johanna 
Knopers (1905-1999) uit Kerspel Goor. Ook dit echtpaar kreeg één nakomeling: dochter Johanna Geertruida 
Geziena ter Balkt (*1933).  
 
► Zij trouwde in 1957 met Jan Luttikhedde (*1930). Dit echtpaar kreeg 2 zoons: Gerrit (*1958) werd de 
opvolger en trouwde met Paula Seep (*1966). Zoon Hendrik woonde eerst in Finland, maar is met z’n Finse 
vrouw weer teruggekeerd; hij woont nu op het boerderijtje de Plecht (3.1.095) dat nog altijd eigendom was van 
De Broeze. 
 
► Gerrit en Paula kregen 3 dochters:  Mariska (*1989), Anouk (*1991) en Ellen (*1993). 

Gerrit Jan ter Balkt (*1877), zoon Gerrit Herman ter Balkt (*1907) 
en Johanna Hendrika ter Balkt-ten Brummelaar (*1882) 


