Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.1.170
erve Moes(Oarnd)
ca 1864
Hochtweg 7

Historie boerderij
Dit erf, gelegen op de Hocht, is omstreeks 1864 gesticht door de Goorse fabrikant Derk ten Doeschate, op grond
verkregen vanuit de marke. In 1878 werd Arend Jan Bouwhuis de eigenaar van het huis inclusief 14 ha grond.
Het huis werd omstreeks 1883 herbouwd en er kwam een schuur bij.
In 1911 werd de boerderij verkocht aan Gerrit Jan Jannink, fabrikant in Goor. Vanaf omstreeks 1933 was
Hendrik Jan Jannink (van huize Scherpenzeel) de eigenaar.
In 1957 was de bewoner Hendrik Heuten de bezitter geworden. Zijn grondgebied omvatte toen ca. 8,5 ha. Uit
een scheiding werd nog grond verkregen, zodat hij omstreeks 1966 zo’n 9,8 ha in bezit had. Omstreeks 1976
werd voor de oude boerderij een nieuw woonhuis aangebouwd.
Bewoners:
►
Akkerbouwer Jan Harm Bouwhuis
(1833-1903), geboren op Kubben (Rijssenseweg,
Hericke nr. 193) als zoon van Harmen Bouwhuis
en Geertruid Heuten, was omstreeks 1864 de
eerste bewoner van het nieuwgebouwde
boerderijtje. Hij was in 1862 getrouwd met de in
Goor geboren Harmina Wes (1834-1901). Het
paar kreeg 4 kinderen. De oudste, Jan Hendrik
Bouwhuis (1863-1950), was nog in Goor
geboren; hij zou in 1888 te Hengelo trouwen met
Johanna Bokdam uit Wierden en in 1904 in
Losser hertrouwen met Geesje Otten uit
Steenwijkerwold. Geertrui Bouwhuis (18661933) trouwde in 1884 met Jan Hendrik van der
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Genugten van de Pieteri’je (Stockum nr. 13). Jan
Bouwhuis (*1869) overleed zeer jong in 1870. Johanna Bouwhuis werd geboren in 1871; zij trouwde in 1893 in
Hengelo met Gerhardus Tijhof uit Vriezenveen en overleed in 1896.
Omtrent 1878 vertrok de familie Jan Harm Bouwhuis naar Stokkum om daarna omstreeks 1886 naar Hengelo te
verhuizen. Later woonde de familie nog in Losser, alwaar Jan Harm en ook echtgenote Harmina zijn overleden.
►
Jan Harm’s broer Arend Jan Bouwhuis (1838-1905), eveneens geboren in Herike op Kubben (Hericke
nr. 193), was omstreeks 1881 de volgende bewoner van het erf. Uit zijn eerder in 1866 gesloten huwelijk met
Esselina Oelen (1841-1881, geboren in Goor) bracht hij 5 kinderen mee. Het paar had eerst in Goor gewoond,
waarna zij verhuisden naar de Achterhoek (mogelijk naar de Plecht of Kerkemeyer; Leusmanweg). In Goor
waren geboren: Hendrina (1867-1956) die in 1891 zou trouwen met Berend Bosveld in Kerspel Goor, Gerrit Jan
(1869-1917) die in 1898 in Enschede trouwde met Johanna Frederika Nijenhuis van de Welle (Hericke nr. 47, de
Kiefte). Herman (1872-1896) die milicien werd en Willem (1874-1951) die in 1898 in Lonneker huwde met
Johanna Schukkink. In 1879 was nog zoon Arent Jan (1879-1940) geboren die in 1908 zou trouwen met de
weduwe Janna ten Tije (1864-1925) en op “Scheperhuuske”,
het latere (naar hem genoemde) HochAorend (pand B33),
ging wonen.
Na het overlijden van Esselina hertrouwde Arend Jan
Bouwhuis in 1881 met Johanna Hendrika Harbers (18421927) van SchuurTeune (pand B49). In 1882 werd hier
dochter Berendina Bouwhuis (1882-1970) geboren; deze zou
in 1902 trouwen met Gerrit Hendrik Knopers op PlechtJan
(Marckelo nr. 263). De hierna geboren dochter Esselina
Bouwhuis (1884-1918) zou in 1908 trouwen met Gerrit Jan
Tjoonk op Tjoonk (pand B40).
Arend Jan Heuten (*1887) en Jenneken Heuten-Beldman
(*1893) met kleinzoon Jan (*1962)

►
In 1907 ging Gerhard Rohaan (1887-1964) inwonen op dit erf in de Hocht. Hij kwam van Rohaan
(Hericke nr. 194, nu Oude Rijssenseweg 1) en was de zoon van Jan Rohaan, voorheen steenbakker. Gerhard
trouwde in september 1907 met Berendina Schreurs (1882-1959) van Haans/DekkersJanHaarm (Hericke nr.
181). Het paar kreeg 7 kinderen: Willemina (Mina, 1908-1993), Egberdina Johanna (Dina, 1909-1991), Jan
Hendrik (Jan, 1913-1995), Herman (1916-1990) ), Johanna (Hanna, 1919-2003), Berendina (Dientje, 1920-2003)
en Gerritjen (Gerritje, 1923-2001). Omstreeks 1928 verhuisde de familie naar HochOarend (pand B33).
►
In hetzelfde jaar 1928 kwam Jenneken Beldman (1893-1965) van de Moes (Hericke nr. 199) met haar
familie het huis bewonen. Vanaf toen ontstond de naam MoesOarnd. Jenneken was in 1914 getrouwd met Arend
Jan Heuten (1887-1978), geboren in Holten en nog familie van de vroegere bewoner Bouwhuis. Zij woonden
vanaf ca. 1916 in Lonneker om daarna tijdelijk weer bij Jennekens ouderlijk huis in te trekken.
Arend Jan en Jenneken kregen 5 kinderen: Hendrika Geertruida (Trui, 1914-1997, geboren in de Pothoek) die in
1939 zou trouwen met Jan Wessels op (Nieuw) Willink (pand D2) en naderhand aan de Gelselaarseweg woonde,
Dika (1917-1990, geboren in Lonneker) die in 1946 trouwde met Gerhard Paalman van de Looker (Hericke nr.
201), Johanna Arendina (Hanna, 1918-2007), geboren in Lonneker) die in 1939 trouwde met Jan Landeweerd en
naar SabelJan (Marckelo nr. 219) verhuisde, Hendrik (1925-2007, geboren in de Pothoek) die de opvolger zou
worden en Gerrit Heuten (1928-1978, geboren in de Hocht) die in
1955 trouwde met Dina Oplaat (van de Weuste, Winterkamperweg)
en in Kerspel Goor (Oude Diepenheimseweg) ging wonen.

Dina Heuten-Vedders aan het handmelken

►
Opvolger Hendrik Heuten (1925-2007) trouwde in 1947 met
Egberdina Johanna Vedders (Dina, 1926-2011) van ButeBerend
(Stockum nr. 110). Het paar kreeg 3 kinderen. Arend Jan (Arend)
werd geboren in 1947; hij zou op de boerderij blijven. Gerritdina
Jenneken (Diny) kwam in 1949; zij trouwde in 1970 met Henk
Eggink uit Brummen. Dit paar woonde eerst in Brummen om in 1974
de nieuwe woning (pand B27) naast Diny’s ouderlijk huis te
betrekken. Na vanaf 1983 o.a. in de Holter Dijkerhoek te hebben
gewoond, verhuisde het gezin omstreeks 1990 naar de Larenseweg
(Marckelo nr. 66). De jongste zoon van Hendrik en Dina, Berend Jan
(Jan), werd geboren in 1962. Hij ging vanaf 1984 samen met zijn uit
Goor afkomstige partner Trudie Willems het huis naast de boerderij
(pand B27) bewonen.

►
Arend Heuten (*1947) trouwde in 1976 met Mineke Oolbekkink (*1952) van OostJan (pand B20).
Arend en Mineke kregen 2 kinderen: Anita (*1978) die in Markelo-dorp ging wonen en Erwin (*1982) die in een
deel van het ouderlijk huis ging samenwonen met Nienke Asbroek uit Haaksbergen.

