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5.2.128
erve Velt en van Zuilekom
ca 1845
ca 1865 nabij Bovenberg

Historie en bewoning boerderij
Rond 1850/1860 woonden de families Velt en Van Zuilekom in of nabij de Bovenberg/Groningeres. Het is
mogelijk dat deze families in- of aanwoonden bij één van de boerderijen in deze omgeving, dan wel (tijdelijk)
huisden in een ander onderkomen, hut of schaapschuur (uit kadastrale gegevens blijkt dat enkele schaapschuren
hier een eigen erf en daarnaast een huisnummeraanduiding “E-“ hadden; dit was o.a. het geval op de Bovenberg
en op een plaats nabij het latere ZwemJan).
Een verdere mogelijkheid is dat pand 5.2.148 (het latere Immink) toch eerder dan omstreeks 1863 is gesticht en
als onderkomen voor (één van) de bovengenoemde families heeft gediend. De kadasterregistraties rond 1865
doen het vermoeden ontstaan dat een aantal al veel eerder gestichte panden toen pas zijn beschreven.
Velt/Velthuis
Vanaf ca. 1847/1848 woonde korte tijd op het toenmalige huisnummer E19c de uit Enter afkomstige Jannes
Velt/Veldhuis (1798-1867) en zijn gezin. De oorspronkelijke locatie van zijn woning is moeilijk te traceren (op
huisnummer 19b woonde Hendrik Harbers, pand 5.2.100; nr. 20 was Megelink, pand 5.2.150). Vast staat dat de
burenplichten werden uitgevoerd door bewoners van Megelink en Schöppert (pand 5.2.210).
Jannes Velt (of Velthuis) was in 1839 getrouwd met Johanna Broekhuis (1815-1883). Zij brachten 2 kinderen
mee: Aleida Velt/Veldhuis (1841-1849) die jong overleed en Albert Jan Veldhuis (1843-1926). In Elsen werd in
1851 nog een dochter geboren die weer Aleida Velt werd genoemd; zij bleef ongehuwd en overleed in Enter in
1918. In 1852 ging het gezin Velt terug naar Enter.
Van Zuilekom
Van ca. 1853 tot ca. 1863 woonde in/nabij de Bovenberg/Groningeres een familie Van Zuilekom.
In 1853 woonde de familie op huisnummer E18a, mogelijk nabij Ten Elsen, nr. 18 (pand 5.2.050); naderhand
werd het nr. 13d (nr. 13c hoorde bij B.H. Harbers, pand 5.2.070) en tenslotte 19b, geregistreerd tussen de wed.
Bannink (19a, waarschijnlijk pand 5.2.060) en Hendrik Harbers (19c, pand 5.2.100).
De in Diepenheim geboren Gerrit Willem van Zuilekom (1818-1885) was in 1842 getrouwd met de uit Laren
afkomstige weduwe Janna Schutte (1803-1873). Zij hadden een dochter Dina Hendrika die in 1843 in Laren was
geboren, in 1867 trouwde met Hermanus Martin Kroeze in Borne, in 1874 emigreerde en in 1915 in Prairie
View, Kansas (VS) is overleden.
De familie Van Zuilekom vertrok omstreeks 1864 naar Zenderen/Borne. Gerrit Willem is in Lochem overleden.

