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5.3.100
erve BuskesHendrieks-de Kleine Schreur
ca 1851
Scholendijk 4

Historie boerderij
Arend Jan Schreurs, landbouwer, timmerman en wever van beroep en geboren op de Schreur (5.3.080) kocht
omstreeks 1851, ten tijde van (net voor) de algehele verkoop van de boerderij Seinen, een stukje grond van bijna
½ ha. Het was gelegen schuin tegenover z’n
ouderlijk huis. Hij stichtte er een huisje op
dat aanvankelijk de naam “De Kleine
Schreur” kreeg en kocht er op hetzelfde
moment nog een ha grond bij. Bij de
verdeling van de gemeenschappelijke
markegronden in 1854 kreeg hij ruim 4 ha
toegewezen, waardoor de omvang van z’n
bedrijf 4 keer zo groot werd.
Ongeveer 25 jaar later, in 1877, werd het
huis verbouwd en vergroot, bij welke
gelegenheid nog eens ruim 1 ha grond werd
aangekocht. Onder het bewind van zijn zoon
en naamgenoot Arend Jan Schreurs werd het
bedrijf uitgebreid tot ruim 9½ ha. Ook in de
jaren 30 van de vorige eeuw werden
geregeld gronden verworven, zodat in 1966,
toen het bedrijf werd opgeheven, de totale omvang bijna 13 ha bedroeg.
Sluitsteen boven de oorspronkelijk niendeure wegens vergroting van de deel: AJS CW HB 1914 (Arend Jan
Schreurs Christaan Wibbelink Hanna Brunnekreef).
Omdat de laatste eigenaar Hendriekus Schreurs ongehuwd overleed werd ca. 1966 de helft van de grond vererfd
aan familieleden (J.H. Schreurs - Enterbroek, G.H. Velt - Elsenerbroek en A.J. Lodeweges - Markelosebroek),
terwijl de gebouwen en de overige gronden werden verkocht.
De schuur werd verkocht aan buurman Evert Jan Meulman en het huis aan Johannes Ernst van der Laan.
In 1981 werd door van der Laan het huis verkocht aan de familie Agteres, die in 1996 ook de schuur van
Meulman terugkocht. Het huis is in oude stijl herbouwd, terwijl de schuur is afgebroken en vervangen door een
andere schuur eveneens in oude stijl.
Bewoners:
►
Arend Jan Schreurs (1807-1876), landbouwer, timmerman
en wever van beroep, kwam hier omstreeks 1851 wonen. Hij was
geboren op de Schreur (5.3.080) en daar in 1843 getrouwd met
Aalken Mensink (1812-1844) de stiefdochter van z’n broer op
Groot Aalbrink (5.2.510). Zij gingen inwonen op de Schreur waar
Aalken na een jaar huwelijk overleed. Twee jaar later in 1845
hertrouwde Arend Jan met Janna Hoevink (1810-1892) van Vinkert
(Herike 3.2.160).
Dit echtpaar kreeg 3 kinderen:
Aaltjen (1846-1846) die slechts 1 maand oud werd, Arend Jan
(*1847) die de opvolger werd en Jenneken (1849-1920) die in 1876
Hendrikus Schreurs (*1892), bijgenaamd
trouwde met haar neef de timmerman/wagenmaker Hendrik Jan
Buskes Hendrieks
Schreurs (1841-1910) van de Schreur en die naar Markelo-dorp
vertrok waar aan de Goorseweg op Hulsbeek (Dorpsgeschiedenis 1.1.005) een nieuwe wagenmakerij werd
begonnen.
►
Arend Jan Schreurs (1847-1898) trouwde in 1876 met Hendrika Broeze (1844-1886) uit Ypelo. Na het
overlijden van Hendrika hertrouwde Arend Jan in 1887 met de 16 jaar jongere Hanna Brunnekreef (1863-1949)
afkomstig uit de gemeente Wierden.
Uit het eerste huwelijk werden 3 kinderen geboren:

Johanna (1878-1933) die in 1909 trouwde met Hendrik Vruggink en naar
Rijssen vertrok, Maria (1880-1959) die in 1905 trouwde met Jan Hendrik
Engbers in Wierden en Arendina (1882-1967) die ook in 1905 trouwde met
haar buurjongen Hendrik Meulman, en de boerderij Nieuw Meulman begon
(5.3.105).
Uit het tweede huwelijk werden 5 kinderen geboren:
Egbert Jan Schreurs (1889-1955) die in 1922 trouwde met z’n nicht
Jenneken Schreurs (1888-1950) van de wagenmaker aan de Goorseweg; zij
begonnen een nieuwe wagenmakerij aan de Rijssenseweg in Markelo,
Hendrikus (BuskesHendrieks, 1892-1964) die als vrijgezel op het ouderlijk
huis bleef wonen, z’n tweelingbroer Arend Jan (1892-1892) die na 2 dagen
overleed, Hendrina (*1894) die in 1917 trouwde met haar achterneef Jan
Hendrik Schreurs, afkomstig van LochBerendJan/Tjoonk (pand 5.2.170) en
naar Enter vertrok en Aaltje (*1896) die in 1921 trouwde met Gerrit
Hendrik Velt uit Enter en in het Elsenerbroek een nieuw boerderijtje begon
(TossenHendrik, 5.4.015).
►
Na het overlijden van Arend Jan Schreurs in 1898 hertrouwde z’n
weduwe Hanna Brunnekreef (1863-1949) in 1899 met Christiaan Wibbelink
(1872-1935) afkomstig van JanteBoer in het Elsenerbroek (5.4.080).
Soldaat Arend Jan Wibbelink
Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
(*1900), bijgenaamd Buskes Jan
Arend Jan Wibbelink (1900-1993) trouwde in 1924 met Johanna Wolthuis
van de Foonse (5.3.140); zij stichtten een huis schuin tegenover de Foonse (5.3.195), Hendrika (*1902) trouwde
in 1931 met Frederik Naafs in Delden, Johanna (1903-1983) trouwde in 1929 met Arend Jan Lodeweges op de
Poppe in het Markelosebroek (Markelo 1.5.230) en Jan Hendrik (*1906) trouwde in 1928 met Hermina
Gerritdina Gerritsen in Wierden.
►
Nieuwe eigenaar in 1966 werd dr. Johannes Ernst van der Laan (*1903), leraar van beroep en afkomstig
uit Bussum. Hij was getrouwd met de Amsterdamse Sara Louisa Duijvendak. Omstreeks 1981 vertrok deze
familie naar Linschoten (Utr.).
►
In 1981 werd het pand aangekocht door de familie Alfred Agteres - Pauline Tijhuis, toen afkomstig uit
Wierden. Alfred, geboren in 1951 in Zwolle en piloot van beroep, was in 1975 in Rijssen getrouwd met de in
1953 in Rijssen geboren Pauline. Zij kregen 3 kinderen: Marscha (*1976) die trouwde met Simon de Wijs en in
Doorn (Utr.) woont, Philip (*1978) die samen met de van Molukse afkomst zijnde Aniela Sia Haya in Wierden
woont en Ferdinand (*1982) die in Hengelo (O) woont.
6-7-1971
Ga eens fuchsia’s kijjken
Begin augustus in Elsen 250 variëteiten
Meer dan 250 variëteiten van de fuchsia zijn de eerste week van augustus te zien in de tuin van ’t Bösken, het
boerderijtje in Elsen dat de heer en mevrouw van der Laan-Duijvendak vijf jaren geleden als woning betrokken. Zij
kwamen uit Hilversum en mevrouw van der Laan bracht het begin van een verzameling van fuchsia’s mee die hier de
ruimte kreeg en uitdijde tot meer dan 200 variaties in de kleuren en modellen van de bloemen. Leden van de Kring van
Fuchsia-vrienden zetten er de komende weken nog minstens 50 variëteiten bij. Van zaterdag 31 juli tot en met zondag 8
augustus is iedereen welkom op ’t Bösken onder het motto: Kom eens fuchsia’s kijken. We kijken nu de ogen al uit op de
planten en bloemen op ’t Bösken, want de boerderij had zijn naam te danken aan een bosje op het erf. Er zijn nog enkele
bomen van over die wat schaduw geven in de tuin van de van der Laans. Een gezellige boerentuin tussen heggen en een
hoge wal, met rozen en bessen en kleine borders met allerlei planten. Hiertussen en in bedden langs de heg, op de put
en in de gierkelder, in een pergola en langs de weg worden de fuchsia’s neergezet.

