Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.1.395
Erve Hegeman-Oost
1872
Stoevelaarsweg 14

Historie boerderij
In 1868 verkreeg de landbouwer Gerrit Hendrik Hegeman van z’n schoonvader buurman Hendrik Jan Kempers
(3.1.390) bijna 3 hectare grond waarop hij enkele jaren later
dit boerderijtje bouwde. In 1906 kreeg zoon Jan Hendrik
Hegeman het boerderijtje op naam, doch hij koos ervoor om
fabrieksarbeider te blijven. In 1943 werd schoonzoon
Lieuwe Oost de eigenaar van het onroerend goed. De
boerderij bleef in de loop der tijd dezelfde omvang (bijna 3
hectare) houden. Lieuwe verkocht in 1960 de grond aan
buurman Berkedam en het huis met een klein stukje grond
aan zwager Hendrik Jan Broeke die het al na 8 jaar, in 1968,
doorverkocht aan de Rijssenaar Frerik Jan ten Bolscher.
Deze verhuurde het pand tot 1974 toen hij het verkocht aan
de familie Walhof uit Goor. Toen Walhof in 1979 overleed
werd het huis verkocht aan de huidige bewoners de familie ter Haar.
Sluitsteen boven de niendeure: anno 1923 JH WJN (Jan Hegeman Willemina Johanna Nijenhuis) en steen in
voorhuis: fam. ter Haar-Roelofs 8-6-1994 (wegens verbouwing voorhuis).
Bewoners:
►
Eerste bewoner was dus Gerrit Hendrik Hegeman (1837-1919) die in 1868 trouwde met Janna Kempers
(1845-1923). Het echtpaar ging eerst in Enter wonen maar kwam in 1872 op haar schreden terug en stichtte toen
naast het ouderlijk huis van Janna een nieuw boerderijtje.
Het echtpaar kreeg 7 kinderen: Johanna (*1868) trouwde in 1893 met Hendrik Paalberents in Holten, Gerrit Jan
(*1871) trouwde in 1902 met Gerritdina Leferink van Kappenmans (Markelo buitengebied 1.5.140) en ging
wonen op de Biesterij in Enter, Hendrik Jan (*1874), fabrieksarbeider van beroep, trouwde in 1899 met Anna
Jansen in Rheden, Jan (*1876) werd de opvolger, Hendrika (*1882) trouwde in 1906 met de spoorbeambte
Cornelis Man in Enschede, Derk Jan (*1886) trouwde in 1921 met Willemina Kuypers en tweelingzuster
Jenneken (*1886) trouwde in 1916 met Martinus Goedings in Arnhem.
►
Jan Hegeman (1876-1941), die fabrieksarbeider was, trouwde in 1909 met Willemina Johanna
Nijenhuis (1897-1916) van pand 3.3.040. Het echtpaar kreeg 4 kinderen: Gerritdina Johanna (*1911) die in 1935
trouwde met Hendrik Jan Broeke (3.1.120), Willemina (*1914) die jong overleed, Mina (*1915) en de oudste
Johanna Willemina (*1909) die de opvolgster werd en in 1933 trouwde met de fabrieksarbeider Lieuwe Oost,
toen afkomstig uit Delden, maar geboortig uit Beilen.
►
Lieuwe en Johanna Willemina kregen 4 kinderen: Jan (*1934), musicus van beroep, die uiteindelijk met
z’n vrouw Minie in Enschede ging wonen, Minie (*1936) die met Bertus Heetland ook naar Enschede vertrok,
Wim (*1939) die met z’n vrouw Jenny in Markelo woont en Annie die met Willem in Goor ging wonen. De
familie Oost vertrok in 1956 naar Goor.
►
Opvolgers werden toen zwager en zuster Hendrik Jan Broeke en Gerritdina Johanna Hegeman. Zij
waren afkomstig van de Meenweg (3.1.120) en vertrokken in 1967 ook naar Goor.
►

Nieuwe bewoner werd toen Hendrik Geerdink die in 1974 ook naar Goor verhuisde.

►
Jan Walhof uit Goor die het pand in 1974 kocht van ten Bolscher en het geheel tot woonhuis
verbouwde, woonde er vervolgens tot 1979 toen hij overleed.
►
In december 1979 namen de nieuwe eigenaren hun intrek. Het waren de uit Oldenzaal afkomstige
Alouisius G.M. ter Haar (*1942) en z’n vrouw Maria J.A.I. ter Haar-Roelofs (*1942) die in 1994 het voorhuis
verbouwden.

