Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.1.390
Erve Kempers
1868
Stoevelaarsweg 12

Historie boerderij
Hendrik Jan Kempers verkreeg in 1843 van z’n ouders op
Herberg de Kemper in Elsen een stukje grond in het
Elsenerbroek waar hij een huisje op bouwde. Reeds in
1868 sloopte hij dat huis en verkocht de grond aan
Megelink. Hij kocht vervolgens een flink stuk grond in de
Stoevelaarshoek van de Goorse bakker H. van Duuren en
stichtte daar dit boerderijtje op. Een gedeelte van de
aangekochte grond deed hij enkele jaren later over aan z’n
schoonzoon Gerrit Hendrik Hegeman die daar een huis op
bouwde (3.1.395).
De boerderij werd door de familie Kempers in de loop der
jaren geleidelijk uitgebreid en bereikte uiteindelijk een
omvang van 6 hectare. In 1942 verkocht één van de erven
Kempers (Jan Hendrik Wes) de boerderij aan buurman Gerrit Hendrik Berkedam (3.2.010).
De sluitsteen boven de deur in het voorhuis (HIK IV 1843 Hendrik Jan Kempers Janna Vosgezank) is
meegenomen van hun eerste huis in het Elsenerbroek.
De familie Berkedam verhuurde het pand tot 1970 toen het werd
24-04-1918.
verkocht aan de familie ten Cate. Van hen ging het in 1985 over op
Van diefstallen onder deze gemeente hoort
de familie Numan die het op hun beurt in 1997 verkochten aan de
men – gelukkig – weinig. Thans kunnen we
familie Oude Velthuis. Sinds 2000 is de familie Pinkert de eigenaar
echter melden , dat er in den
van de woonboerderij Kempers.
Stoevelaarshoek een groote gappartij heeft
plaats gehad. We hoorden ten minste, dat
zijn ontvreemd uit een schuur van D.J.
Kempers een vest, een boezeroen en twee
jachtvesten, uit de schuur van J.H.
Klumpers op “Warmelo” twee zak
aardappelen, bij de Wed. Berkendam, van
de bleek, gebreid ondergoed en uit het
afdak van het achterhuis (“onderschoer”)
bij J. Hilhorst een kruiwagen, een
achterzeel en een span paardeleidsels. We
vernemen, dat deze zaak in handen der
marechaussees uit Goor is, maar dat
daders nog niet zijn gevonden.

Bewoners:

►
Eerste bewoner was dus Hendrik Jan Kempers (18121883) geboortig van Herberg de Kemper in Elsen. Hij trouwde in
1845 met Janna Vosgezank en na haar overlijden in 1860 met
Hendrika Beldman uit Holten.
Hij woonde dus eerst in het Elsenerbroek waar ook al z’n kinderen
werden geboren: uit het eerste huwelijk: Janna (1845-1923) die in
1868 trouwde met Gerrit Hendrik Hegeman en op een stuk grond
van de ouders een nieuwe boerderij ernaast stichtte (3.1.395),
Egberdina (1848-1858), Jan Hendrik (*1852) trouwde in 1880 in
Borne met Hermina Smit en Dika (*1855) die in 1878 trouwde met
de weduwnaar Egbert Vasters (3.3.240); uit het tweede huwelijk: Dirk Jan (1861-1941), Gerrit Jan (*1862) die in
1894 in Diepenheim trouwde met Arendina Wegereef, Egberdina (*1864) die in 1898 trouwde met Jan Willem
Wes en Gerrit Hendrik (1866-1934) die tuinman was op de villa Scherpenzeel van de familie Jannink.
Twee zoons bleven ongehuwd en werden de “Kemper Mennekes” of ook wel de “Prakken Keerls” genoemd.
►
Na de heren Kempers woonden hier achtereenvolgens: Jan H. ten Zende die in 1954 vertrok naar de
Prinses Beatrixstraat, Gerrit Hendrik Platerink die in 1957 naar Goor vertrok, Jan Daggert die in 1961 vertrok
naar Goorseweg 8, Jan Klumpers (PopJan) en z’n vrouw Berendina J. Berkedam (dochter van de eigenaar van
het pand) die in 1967 vertrokken naar hun nieuwe woning aan Stoevelaarsweg 21, Marinus de Jong gehuwd met
de kunstenares Rita die in 1970 vertrok, Cornelis en Olga ten Cate die er 15 jaar woonden en in 1985 vertrokken
naar Sneek, Louis en Renee Numan die er 12 jaar woonden en in 1997 vertrokken, Benny en Beekje Oude
Veldhuis die in 2000 vertrokken.
Vanaf 2000 wonen er Bert en Jaenet Pinkert met hun dochter Yvette.

