
Boerderijnummer   5.2.310 

Erfnaam    erve KoekBerendJan  

Oudste vermelding   1912 

Huidig adres    Herikerweg 27 
 
Historie boerderij 

 

In 1912 werd op de plaats van het huidige KoekBerendJan een boerderijtje gesticht door de ongehuwde Hendrik 

Jan Huisken van Huisken/Klompjan (5.2.300). 

Hendrik Jan kwam toen, samen met z’n 

eveneens ongehuwde broer en zuster en 

de neef (oom-tantezegger) Gradus 

Huisken vanaf Klompjan hier wonen. Na 

het overlijden van Hendrik Jan in 1914, 

werden z’n broer Hendrik en zuster 

Johanna de eigenaren. Nadat in 1927 

Johanna als laatste overleed, werd de 

boerderij gekocht door Gerrit Jan 

Hoekman (SnatsGet). Hoekman stichtte 

toen voor de hier nog wonende neef 

Gradus Huisken een nieuw huisje 

(5.2.313), wat daarop diens eigendom 

werd. 

Gerrit Jan Hoekman overleed in 1929, 

waarna de metselaar Berend Jan Roosdom 

(KoekBerendJan) de eigenaar werd van de boerderij. 

In 1945 werd het huis (mogelijk door een Duitse soldaat) 

in brand gestoken; het werd in het zelfde jaar herbouwd. 

Het voorhuis werd toen overdwars geplaatst. 

In 1993 is het achterhuis geheel verbouwd door de familie 

Willem Pinkert - Mina Roosdom, die dan de eigenaar is. 

Van de stichting van de oorspronkelijke boerderij in 1912 

is nog lang een gevelsteen bewaard gebleven. 

 

Het bouwbedrijf van Berend Jan Roosdom, later eigendom 

van schoonzoon Willem Pinkert, breidde zich in de loop 

de jaren steeds verder uit. Er verschenen nieuwe bedrijfsgebouwen en de basis voor het bouwbedrijf Roosdom 

Tijhuis werd gelegd. 

 

Bouwbedrijf Roosdom, later Roosdom Tijhuis 

 

In 1934 richtte Berend Jan Roosdom het metselbedrijf Roosdom op. Allround bouwbedrijven waren er in die 

jaren nog niet. Voor de (ver)bouw van de woningen, boerderijen en stallen werkte Roosdom samen met 

timmerbedrijven. In Elsen werden in de loop der tijd bedrijfsgebouwen bijgebouwd o.a. omstreeks 1935, 1943, 

1948 en 1967. 

 

Nadat al een aantal metselaars waren aangenomen 

kwam na de oorlog Herman Tijhuis (Herman van 

de KraansGeije) de gelederen versterken. In 1963 

kwam schoonzoon Willem Pinkert in het 

bouwbedrijf van Berend Jan. In de jaren ’60 en 

’70 maakte het bedrijf een sterke groei door en 

werden omvangrijke stedelijke projecten 

uitgevoerd in het oosten van het land.  

 

In 1972 ontstond Roosdom Tijhuis B.V. en werd 

een nieuwe vestiging in Almelo geopend. 

Aandeelhouders van de B.V. werden de vier 

directeuren: Herman Tijhuis, Willem Pinkert, Jan 

Vasters en Klaas op den Dries. Gerrit Tijhuis, 

18-5-1929 

Veiling; Bij de ten overstaan van Notaris Teesselink 

gehouden veiling van onroerende goederen van de 

Wed. Hoekman te Elsen werd perc. I (huisperc.) en 

II, III en IV, groot ca. 2 ½  H.A., afgemijnd voor 

rekening van den metselaar B.J. Roosdom voor de 

som van f 5650. De overige percelen gingen in 

verschillende handen over. In totaal bedroeg de 

opbrengst f 7340. 

Het oorspronkelijke KoekBerendJan, afgebrand in 1945 



zoon van Herman, kwam in 1976 bij het bedrijf en werd in 1982 mededirecteur en -aandeelhouder. In 1979 werd 

een kantoor (het latere hoofdkantoor) gevestigd in Rijssen. 

 

Willem Pinkert’s zoon Henk nam in 1990 de aandelen in Roosdom-Tijhuis van zijn vader over. Hij ging toen het 

dochterbedrijf Koopman in Holten besturen. In 1995 werd dit bedrijf verzelfstandigd en Henk kreeg daarmee het 

eigen bouwbedrijf “Pinkert”. Na het overlijden van Henk in 2013 wordt dit bouwbedrijf bestuurd door 

echtgenote Janet. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoners van het “nieuwe” Huisken waren dus de ongehuwde kinderen Huisken die vertrokken 

van Huisken (5.2.300) toen daar in 1913 een nieuwe pachter kwam. Het betrof: Hendrik Jan (1845-1914), 

Hendrikus (1848-1920) en Johanna (1852-1927) Huisken. Ook hun vrijgezelle neef (oom-/tantezegger) Gradus 

Huisken (“HuuskesGraads”, 1888-1932) kwam mee naar het nieuwe huis. Gradus was de zoon (een “voorkind”) 

van Jan Hendrik Huisken die ook afkomstig was van erve Huisken en later op het naar hem genoemde 

“Scheperhuusken” (5.2.060) woonde. Na het overlijden van Johanna Huisken in 1927, kwamen hier in 1928 

nieuwe bewoners, de leden van de familie Hoekman. Gradus Huisken verhuisde toen naar het voor hem 

nieuwgebouwde huisje, pand 5.2.313. 

 

► Gerrit Jan Hoekman (1887-1929), geboren op Snat 

(Hericke 3.2.250) kwam hier met zijn gezin in mei 1928 

wonen. Hij was in 1917 getrouwd met Arendina Johanna 

Hesselink (1895-1964) van Hesselink uit het Stokkumerbroek 

(Stockum 2.3.115) en had op Nieuw Wiemerink (Hericke 

3.3.145) gewoond. Het paar had tot dan 8 kinderen gekregen 

waarvan er 5 op jonge leeftijd overleden. Meegekomen naar 

Elsen waren: Johanna Gerritdina (*1917) en Gerrit Jan (*1925). 

Enkele maanden na aankomst in Elsen overleed vader Gerrit Jan. De weduwe vertrok toen naar haar ouderlijk 

huis waar nog zoon Gerrit (*1929) werd geboren. Zij hertrouwde in 1931 met Jan Willem Baltus en verhuisde 

naar Holten. 

 

► Vanaf 1929 woonde hier kort, komend vanuit Emmen, de in Odoorn (Dr.) geboren arbeider Thijs 

Busscher (*1905) samen met echtgenote Jaapie van der Tuuk (*1906) en zoontje Koenraad (*1928). Zij 

vertrokken in 1930 naar Wierden. 

 

► In 1930 betrok metselaar Berend Jan Roosdom 

(KoekBerendJan) het huis, dat hij ondertussen in eigendom had 

verkregen. Berend Jan (1904-1978) afkomstig van de Koekoek 

(“KoekGait”, Beusbergen 2.4.170) trouwde in 1930 met Maria 

Geertruida (Marie) Rouwhof (1907-1999) afkomstig van “de Zandbelt” 

in Stokkum (Welmersweg, Stockum 2.2.350). 

Zij kregen 2 kinderen: Mina Gerritdina (Mina, *1932) die na haar 

huwelijk in 1957 met Willem Pinkert (1930-2011) tot 1965 in Stokkum 

verbleef en toen weer terug zou keren op het ouderlijk erf in een 

nieuwgebouwde woning (5.2.312) en Gerritje Johanna Arendina 

(Gerritje, *1937) die in 1965 trouwde met Albert Jan (Appie) Vedders 

op Endeman aan de Traasweg (Beusbergen 2.4.330) en in 2003 aan de 

Roosdomsweg in Markelo-dorp ging wonen. 

 

► In 1994 keerde Mina Pinkert-Roosdom met haar echtgenoot 

Willem vanaf de naastgelegen semi-bungalow  terug naar Mina’s 

ouderlijk huis, waar moeder Marie Roosdom-Rouwhof toen alleen 

woonde. Marie overleed in 1999. Willem Pinkert overleed in 2011. 

 

Een deel van het huis werd tijdelijk verhuurd. Zo woonden hier vanaf 

1995 Hendrik Mensink en echtgenote Grada Weijsink afkomstig van de 

Notterse boerderij “ImkersJan”. Zij hadden hiervoor kort “op de Mölle” 

ingewoond en verhuisden na enkele jaren naar Rijssen. 

13-9-1933 

Bij den landbouwer-metselaar R. in de 

buurtschap Elsen, is op onverklaarbare wijze 

een bedrag van ongeveer f 250 ontvreemd. 

De Rijks- en Gemeentepolitie is met het geval 

in kennis gesteld en deze doet onderzoek 

naar de(n) dader(s). 

Mina Gerritdina Roosdom (*1932) en 

Gerritje Johanna Arendina Roosdom 

(*1937) 



 

Willem en Mina 50 jaar getrouwd 

maandag 20 augustus 2007  

Wie kent ze niet in Markelo, Willem en Mina Pinkert wonend aan de Herikerweg in Elsen. Morgen is het precies 50 jaar 

geleden dat ze zijn getrouwd en dat vieren ze met een bescheiden feestje bij Dieka vd Kruusweg, slechts 300 gasten 

worden verwacht. "maar dat zijn er altijd nog 150 minder dan in 1957" aldus Willem, die verder nog wist te vertellen 

dat toendertijd cafe Wapen van Markelo niet groot genoeg was en er een extra tent bijgezet moest worden. "Het feest 

koste ons toen 1800 gulden" zei Mina ,"maar de gasten brachten totaal 1300 gulden mee zodat het uiteindelijk nog wel 

meeviel". 

Willem en Mina leerde elkaar kennen bij cafe Kobus in Goor. Na een verkeringstijd van bijna 8 jaar trouwde het stel in 

1957. Na hun trouwen woonden ze eerst 7,5 jaar in Stokkum, waarna ze in 1965 gingen wonen bij het aannemersbedrijf 

in Elsen. Willem zei zijn werkzaamheden bij de K.I. op en trad in de voetsporen van zijn schoonvader. Het bedrijf 

hebben Willem en Mina inmiddels overgedaan aan zoon Henk en schoondochter Jannet en genieten ze van een 

welverdiende oude dag. Willem is nog druk met het mannenkoor, zijn kaartcluppie en zijn paarden. Mina is nog vollop 

actief binnen de vrouwenvereniging en helpt Willem nog altijd met de maaltijdbezorging van de Anholtskamp. 

 


