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Erve Nieuw Huusken
ca 1862
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Historie boerderij
Erve (Nieuw) Huusken is omstreeks 1862
gesticht door Gerrit Immink afkomstig van
Huiskes (3.3.020) op een stuk bouwland
verkregen uit de eigendommen van de familie
Holsheimer. De bijbehorende grond had een
oppervlakte van ca 2,4 hectare.
Na het overlijden van Gerrit in 1895 werd
omstreeks 1898 het bezit verdeeld, voor het
merendeel over de zonen Berend Jan en
Willem en de schoonzonen Gerrit Jan
Holstege en Hermannus Elkink.
Gerrit Jan Holstege werd daarna, omstreeks
1907, eigenaar van het geheel. Naast de grond
in Herike had Gerrit Jan ook nog grond in de
Achterhoek waarmee hij toen in totaal ca 11,4
hectare beboerde.
Gerrit Jan had geen opvolgers, zodat
Boerderij Huusken op een schilderij van 1950
omstreeks 1928 de boerderij inclusief 2,6
hectare grond gekocht kon worden door Arend Jan Schreurs afkomstig van Oolbrink in Stokkum (2.2.150).
Arend Jan boerde vooral met gepachte grond.
In 1952 werd de boerderij vernieuwd. Omstreeks 1966 bij de ruilverkaveling was er ca 2,6 hectare eigen grond.
Het huis werd nog een paar maal verbouwd o.a. in 1971 en 1980.
In het begin van de 70-er jaren ging het bezit over naar Arend Jan’s zoon Gerrit Schreurs.
Sluitstenen boven de niendeure: AJS 1952 BJB (Arend Jan Schreurs Berendina Johanna Burgers).
Bewoners:
►
De eerste bewoners op (Nieuw) Huusken, omstreeks 1862, waren Gerrit Immink (1818-1895) met
vrouw Hendrika Kevelham (1820-1887) en in elk geval drie van hun kinderen. Zij kwamen van het op korte
afstand noordelijk gelegen Huiskes (3.3.020), waar zij vanaf hun trouwen in 1841 hadden gewoond. Daar waren
ook hun 7 kinderen geboren,
waarvan er 2 op jonge leeftijd
waren overleden (zie de
beschrijving bij pand 3.3.020).
Dochter Gerritdina Immink
(1857-1933) zou omstreeks 1881
de eerste opvolgster op Huusken
worden; daarna in 1889 werd dit
dochter Jenneken Immink (18521927). Zoon Willem (1849-1925)
zou in 1874 trouwen met Geertrui
Altena en eerst gaan inwonen op
HondeBerend aan de
Kappelaarsdijk (Markelo
Buitengebied 1.6.010).

Familie Schreurs op Huusken. V.l.n.r.: Johanna Gerritdina Schreurs (*1932), Arend
Jan Schreurs (*1903), Gerrit Willem Schreurs (*1934), Berendina Johanna
Schreurs-Burgers (*1906) en Jan Schreurs (*1926) omstreeks 1945

05-08-1911. Lochemsche Courant
De fam. Holstege, wonende te Herike, is plotseling in diepen
rouw gedompeld. Hun eenigst kind, Hendrika Wilhelmina
oud 19 jaar, werd n.l. op het roggeland door een zonnesteek
getroffen en overleed eenige oogenblikken later.

►
Gerritdina Immink huwde in 1881
Hermannus Elkink, rietdekker, geboren in 1841 op
Koelert (3.3.150) en overleden in Wierden in 1908.
Zij gingen vanaf ca 1889 op het nieuw gestichte
“Esch-Berendje” (3.3.035) wonen. In 1883 werd op
Huusken nog hun dochter Hendrika Willemina
geboren.

Jenneken Immink trouwde in 1889 met Gerrit Jan Holstege (“Huuskes Gertjan”, 1856-1930) van Kubben aan de
Rijssenseweg (3.3.340). Zij kregen op Huusken dochter Hendrika Willemina (*1891). Eind juli 1911 werd het
gezin in diepe rouw gedompeld toen zij 19 jaar oud plotseling overleed als gevolg van een zonnesteek opgelopen
op het roggeland.
►
De familie Holstege had geen opvolgers. Omstreeks 1926 kwam Arend Jan Schreurs wonen op
Huusken. Arend Jan was geboren in 1903 op Oolbrink in Stokkum (2.2.150), hij overleed in Herike in 1968.
Arend Jan trouwde in 1926 met Berendina Johanna Burgers, geboren in 1906 op het vlakbijgelegen JanNiehoes
(3.2.180).
Arend Jan en Berendina kregen 3 kinderen. Zoon Frederik Jan (Jan) werd in 1926 nog op Jan Niehoes geboren.
Hij trouwde in 1954 met Hermina Hendrika Egberdina (Mina) Berendsen, geboren in 1931 op Wissink (3.2.080).
Jan overleed in 2006. Johanna Gerritdina (Dina, 1932-2002) huwde in 1953 Gerrit Hendrik Slaghekke (†2006);
in 1955 zijn zij in Borne gaan wonen.
Gerrit Willem Schreurs (Gerrit, *1934) bleef op Huusken wonen.
Moeder Berendina (Huuskes Bediene,
“Pienemeuje”) overleed in 1999.
►
In 1959 trouwde Gerrit Schreurs
met Gerritdina Hendrika Bertha (Dinie)
Brunnekreeft, geboren in 1939 in Wiene
(“Roosink”, Ambt Delden). Na hun trouwen
boerden zij nog ongeveer 10 jaar op
Huusken, hierna ging Gerrit als metselaar
aan de slag. Gerrit en Dinie kregen 2
kinderen: Arend Jan Barend (Jan, *1965) en
Berendina Gerritdina Johanna (Erna, *1966).
Jan trouwde in 1987 met Ingrid Groot
Wesseldijk (*1965) komende van Laren (G);
zij gingen in dorp Markelo wonen. In 1994
trouwde Erna met Jan Vruwink (*1963) van
Harjaans in Stokkum (2.1.100). Zij wonen
eveneens in dorp Markelo.
Erve Huusken anno 2006

