
Boerderijnummer   5.2.370 

Erfnaam    erve de Krukke/Groot Leetinkskamp 

Oudste vermelding   ca 1842 

Afgebroken    1973  

 

Historie boerderij 

 

Bij de verkoop van de restanten van de voormalige boerderij Groot Letink in 1841 werd het perceel B205 en een 

klein gedeelte van het perceel B290a (zie kaartje bij 5.2.441), via bakker Willem Jansen in Goor, eigendom van 

Jan Harmen Huisken, ook genoemd Jan Herm Helderink. De familie Helderink hielden er in 1842 twee koeien 

waarvan er al snel 1 van de hand werd gedaan. Er werd volgens de kadastrale gegevens pas in 1851 een huisje op 

gesticht, het moet er echter al langer hebben gestaan. Door een flinke toedeling bij de markeverdeling en een 

kleine aankoop ging het boerderijtje 6½ ha grond omvatten. 

In 1917 verkochten de toenmalige eigenaren, leden van de familie Aal-Helderink, hun ingekrompen boerderijtje 

via een openbare verkoop aan de familie Mensink op de Plashinne (5.2.410) die het pand verhuurden aan 

achtereenvolgens de families Roesink (Krukk’n Willem) en 

Breukink. 

De koopman J.W. Mensink verkocht dit boerderijtje rond 1958 

aan Jan Willem Wolters. Omstreeks 1973 werd het huis, gelegen 

aan de voormalige Zwovinksdijk, ongeveer 300 m. westelijk 

van de Klompenmaker, in het kader van de ruilverkaveling 

afgebroken. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoner was omstreeks 1841 de boerenknecht 

Jan Harmen Huiskes, ook genoemd Jan Herm/Harmen 

Helderink (1799-1869), afkomstig van Huiskes in Herike 

(Hericke 3.3.020). Hij was in 1837 getrouwd met Fenneken 

Bekkenenks (1803-1852) uit Holten. Dit echtpaar kreeg 3 kinderen: 

Gerrit (1837-1837) die bij de geboorte werd 

erkend door Jan Harmen, Jan Hendrik (1843-

1892) die ongehuwd bleef en Gerritdina (1838-

1915) de opvolgster. 

 

► Gerritdina Helderink (1838-1915) 

trouwde in 1859 met de kleermaker Berend Jan 

Aal (1837-1917) van Aal (5.2.375). Zij kregen 

7 kinderen. 

Willemina (1860-1932) kreeg als ongehuwde 

een dochter die na 9 maand overleed; zij 

trouwde daarna in 1882 met Mannes Boerkamp 

(weduwnaar van Gerritdina Jansen op de 

bakkerij (5.2.400); zij is in Nijverdal overleden. 

Jan Frederik (1863-1943) vertrok naar Nijverdal 

en trouwde in 1891 in Wierden met Jenneken 

Boerkamp (dochter uit het eerste huwelijk van 

bovengenoemde Mannes). Berend Jan (1865-

1944) werd fabrieksarbeider; hij trouwde in 

1890 met Wilhelmina Berlina Reitz uit Norg; 

hij is in Nijverdal overleden. Mannus (1868-

1945) werd machinist en trouwde in 1923 in 

Goor met de huishoudster Wietske Vlodder 

afkomstig uit Schoterland (Fr.). Gerrit Hendrik 

(1872-1957) werd landbouwer; hij trouwde in 

1900 met Aaltjen Sligman van Deel’n aan de 

Hogedijk en vertrok in 1901 naar Nijverdal; hij is in Almelo overleden. Fenneken (1875-1955) kreeg als 

ongehuwde in 1906 dochter Johanna Geertruida die op haar beurt in 1923 zou trouwen met de groentehandelaar 

Willem Mengerink in Goor. Jan Hendrik (1897-1958) bleef ongehuwd; hij overleed in Goor. 

Achter v.l.n.r.: Johanna Breukink-Smit (*1885), Berend Jan Breukink 

(*1885), Gerrit Willem Roesink (*1893) en Arendina Roesink-Jansen 

(*1893). Midden Jan Breukink (*1917) en Johanna Gerritdina Breukink-

Roesink (*1917). Voor Berendina Willemina Breukink (*1947) en 

Arendina Johanna Breukink (*1942) 

Notaris W. Verwey Mejan 

te Goor, zal op Zaterdagen 8 en 22 juli 1916 

telkens nam. 3 uur, bij den kastelein Rotman 

op de Kemper te Elsen, bij inzet en toeslag, 

Publiek verkoopen: 

Voor B.J. Aal en kinderen 

Het boerenerfje “De Krukke” te Elsen (gem. 

Markelo) bestaande in huis en erf, met bouw- 

en weiland, veengrond, rietland en heide, 

groot 5 HA 43 A, 60 cA. 

Aanvaarding 1 maart 1917. Betaling 2 Jan. 

1917. Perceelslijsten zijn bij den notaris 

verkrijgbaar. 

 



In 1915, na het overlijden van moeder Gerritdina, vertrokken de nog aanwezige kinderen Aal naar Goor. Vader 

Berend Jan overleed in het Enterbroek in 1917. 

 

► Nieuwe bewoner werd toen de in Diepenheim geboren voerman Gerrit Willem Roesink, “Krukk’n 

Willem”, (1893-1964) die in 1916 was getrouwd met Arendina Janssen (1893-1980) van de Kiefte in het 

Elsenerbroek (5.4.075) waar ook hun dochter Johanna Gerritdina (*1917) was geboren. Deze bleef voorlopig op 

de Krukke wonen. 

   

► Johanna Gerritdina Roesink (Hanna, 1917-

2007) trouwde in 1941 met Jan Breukink (1917-

1994) van de Bé op de Borkeld (Marckelo 1.4.070). 

Zij  kregen 2 dochters: Arendina Johanna 

(Dini,*1942) en Berendina Willemina (Willie, 

*1947). De familie Breukink vertrok omstreeks 

1957 naar de meesterswoning (5.2.326) bij de 

school. 

 

► Vanaf 1958 woonden hier Jan Willem 

(Willem) Wolters (1919-1996), afkomstig van De 

Klooke op de Borkeld (Marckelo 1.4.030) en 

echtgenote Jenneken Arendina (Jenneke) Hoekman 

(1919-1999). Zij hadden 3 kinderen: Diny (*1941) 

die in 1964 trouwde met Henk Vasters (5.2.150) en 

in Diepenheim ging wonen, Wim (1949-2005) die 

ongehuwd bleef en Gerrit (1944-2005) die 1968 

trouwde met Jenny Keuper uit het Deldenerbroek en in Goor ging wonen. 

De familie Wolters-Hoekman vertrok in 1973 naar Popjan aan de Slagendijk. Hierna werd tijdens de 

ruilverkaveling het huis de Krukke afgebroken. 

De familie Wolters verhuisde in 1973 op traditionele wijze 

van de Krukke naar de Slagendijk 


