Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.3.205
Erve Smit
1889
Rijssenseweg 31

Historie boerderij
In 1889 kocht Hendrik Jan Smit het boerderijtje dat ruim
75 meter van de weg af stond (3.3.210) met de
bijbehorende grond. Hij liet het oude huisje afbreken en
stichtte een nieuw boerderijtje vlak aan de weg. Dit werd
in 1927 eigendom van schoonzoon Jan Albert Nijmeyer.
In 1978 werd het tot woonboerderij verbouwd en vanaf
2007 wordt er boerengolf gespeeld rondom de
Smitshoeve.

Hendrik Jan Smit (*1860) en Johanna Vennebekken (*1866)

Bewoners:
►
Hendrik Jan Smit (1860-1924) was getrouwd met Johanna Vennebekken (1866-1939). Hij was arbeider
en landbouwer van beroep en geboortig van de Groningerveldweg (nu Oosterkamp), terwijl zijn vrouw
afkomstig was van Vennebekken aan de Goorseweg (Beusbergen 2.4.132) waar ook haar oudste dochter werd
geboren. Hendrik Jan en Johanna kregen 8 kinderen: Gerritdina (1886-1973) trouwde in 1909 met Gerrit Jan ter
Welle van BaargGatjan aan de Postweg, Hendrika (1889-1974) trouwde in 1913 met Arnoldus Hammers van de
Goorseweg (2.4.134), zij vestigde zich eerst in het dorp en later op Endeman (Markelo Buitengebied 1.3.400) in
de Achterhoek, Hendrik Jan (1892-1973) trouwde in 1915 met Gerritjen Bettink en werd daardoor boer op
KooyJan (3.3.220), Berend Jan (1895-1983) trouwde in
1926 met Aaltje Hendrika Nijmeyer van de Bute aan het
Beukenlaantje (Beusbergen 2.4.160) en stichtte het
boerderijtje BerendSmit (3.3.255), Johanna (1897-1916)
trouwde met Jan Hendrik Zeendam van Daalkman

Boerderij Smit omstreeks 1926

(3.3.170) en vestigde zich op het pand naast haar ouderlijk
huis (3.3.230), Gerrit Hendrik (*1902) werd slechts een
jaar oud, Gerrit Hendrik (1904-1987) trouwde in 1926 met
Hendrika Johanna Snellink van ’n Kaamp (Markelo
Buitengebied 1.3.090); zij woonden op verschillende
adressen, tot ze zich in 1935 vestigden op Stroek aan de
Winterkamperweg en Mina (*1900) werd de opvolgster.

Familie Nijmeyer op Smit: Willemins Nijmeyer-Smit, Jan
Albert Nijmeyer (*1893). Voorste rij: Hendrika Nijmeyer
(*1925), opoe Johanna Smit-Vennebekken (*1866),
Arendina Nijmeyer (*1923), Johanna Nijmeyer (*1921)

►
Mina (1900-1999) werd dus de opvolgster en trouwde in 1920 met Jan Albert Nijmeyer (1921-1962).
Jan Albert was geboren op de Dikkeboer in het Markelosebroek (Markelo buitengebied 1.6.180) maar elders
opgegroeid; hij was een broer van Nijmeyer op de Bute (Beusbergen 2.4.160). Het echtpaar Nijmeyer kreeg 3
dochters: Arendina (*1923) die in 1949 trouwde met de commies Gerhard Kappert in Almelo, Hendrika (*1925)
die in 1948 trouwde met de slager Gerrit Hendrik Egberts in Holten en Johanna (*1921), de oudste, die de
opvolgster werd.
►Johanna Nijmeyer (1921-1962) trouwde in 1947 met Marinus Paalman
(*1919) uit Holten. Johanna en Marinus kregen 3 kinderen: hun oudste
zoon Jan Albert (*1950) trouwde met Hendrika Johanna Laarhuis, is
werkzaam bij de gemeente en woont in Stokkum, enige dochter Willy
(*1958) kwam in 1973 door een noodlottig verkeersongeval op 15-jarige
leeftijd om het leven en Hendrik (*1953) werd de opvolger.
►Hendrik Paalman (*1953) trouwde in 1979 met Gezina M. Veltman
(*1956) uit Goor. Er werden 2 kinderen geboren: Alexandra (*1981) en
Martin (*1983) die in een afzonderlijke wooneenheid inwoont.

Jan Albert Nijmeyer (*1893) spant het paard voor de wagen

