Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.3.356
erve BaargmansGet-Scholman
1916
Enterveenweg 4

Historie boerderij
Water putten bij Scholman

Bij de markedeling werd de grond hier ter plekke
(ongeveer 1½ ha) toegewezen aan de familie
Vinkers (5.3.340). In 1916 werd hier door hen een
boerderijtje gesticht, dat min of meer gold als
vervanging voor hun ca. 1895 afgebroken
boerderijtje (Nieuw) Hendertink (5.3.350). Het
nieuwgestichte boerderijtje werd in 1941 vererfd
aan Jenneken Hermina Vinkers die naderhand
trouwde met Gerrit Albert Wessels
(BaargmansGet). De grond van de gesloopte
boerderij (Nieuw) Hendertink werd aan deze
boerderij toegevoegd. Hierdoor ontstond een
bedrijf met 14 ha grond.
Vanaf ca. 1955 was er ook een kampeergelegenheid: op naast elkaar gelegen bospercelen van Baargman en
TönsKloots/Langenberg (5.3.380) verbleven jongeren van de Christelijke Jeugd Organisatie uit Enschede.
Naderhand werd bij Kloots de kampeergelegenheid uitgebouwd (zie bij pand 5.3.380). Op het perceel van
Wessels bleven enkele vaste staanplaatsen over. In 2004 verkocht Wessels dit perceel aan Paul Wanders uit
Rijssen die er 3 blokhutten bouwde.
Omstreeks 1971 werd de boerderij verkocht aan “de ruilverkaveling” en de familie Wessels-Vinkers verhuisde
naar de nieuw aangekochte boerderij Kippers (5.3.200).
De boerderij BaargmansGet werd toen gekocht door accountant Nieuwenhuis uit Enschede, wiens dochter er zou
gaan wonen (wat uiteindelijk niet is gebeurd). Nieuwenhuis heeft de boerderij verbouwd tot woonboerderij.
In 1985 vertrok de familie Nieuwenhuis naar de Plasdijk 2E en werd de boerderij verkocht aan de familie de
Weerd-Stecher. Dick de Weerd was stichter van het bedrijf ITC Heavy Equipment, dat o.a. handelt in zware
bodemverwerkingsmachines. Zijn zoon Bob heeft dit bedrijf voortgezet.
Marion Stecher had enkele jaren een Bed&Breakfast op deze boerderij die door de familie in “De Weerdhoeve”
werd omgedoopt.
Het interieur van de boerderij is voor een deel nog origineel, zoals
gebouwd in 1916. Van dit jaar is ook een sluitsteen aanwezig: JHV HM
1916 (Jan Hendrik Vinkers Hermina Morsink).
Bewoners:
►
Fabrieksarbeider Jan Willem Scholman (1880-1954) ging in
1916 met zijn gezin wonen in de van Hendrik Vinkers gehuurde
boerderij wonen. Hij was geboren op het Hekkershoes op de Borkeld en
was in 1906 te Markelo getrouwd met Arendina Johanna Bloemendal
(1882-1919) van Baargman (5.3.390).
In Hellendoorn werden hun 6 kinderen geboren: Jan Albert (1907-1985)
die trouwde met de in Rijssen op de Biesterij geboren Johanna Hermina
Hegeman en naderhand wethouder in Rijssen werd, Gerrit Hendrik
(*1909) die in 1939 trouwde met Alberdina Assink van Schoolen
(5.3.070) en hier vooreerst bleef wonen, Arendina Johanna (1911-1917)
die op 5-jarige leeftijd overleed, Aaltje Janna (Aaltje, 1913-1994) die in
1946 trouwde met klompenmaker Jan Gerrit Schuitemaker in Enter,
Berend (1916-1935) die in Holten jong overleed en zijn tweelingzuster
Jenneken (*1916) die trouwde met Dieks Bargboer (Poal), naar Zuna
verhuisde en na het overlijden van haar man naderhand in Rijssen is
gaan wonen en daar hertrouwde met Dirk Smeijers.
Na het overlijden van Arendina hertrouwde Jan Willem (Willem)

Gerrit Albert Wessels (*1919) en
Jenneken Hermina Vinkers (*1917)

Scholman in 1921 met Arendina’s zuster Berendina (Dina) Bloemendal (1884-1954).
►
Gerrit Hendrik Scholman (Hendrik, 1909-1999) en Alberdina Assink (Dina, 1915-2013) kregen op de
gehuurde boerderij 3 kinderen: Arendina Johanna (Hanna, *1941) die in 1965 huwt met Hendrik Hiltjesdam in
Enter, Gerda Alberdina (*1942) die een half jaar na haar geboorte overleed en weer Gerda Alberdina (Gerda,
*1946) die in 1970 trouwde met Jan Flim in Rijssen. In 1948 wilde de eigenaar de boerderij zelf benutten en
moest de familie Scholman deze verlaten. Gerrit Hendrik’s gezin en zijn ouders verhuisden toen naar de
Kemperweg (5.2.274), om in juni 1949 te verhuizen naar de Opbroekweg in Rijssen.
►
Vanaf 1948 ging Jan Hendrik Vinkers’ dochter Jenneken Hermina Vinkers (1917-1984) zelf op de
boerderij wonen. Zij trouwde in dat jaar met Gerrit Albert Wessels (1919-2003) van Baargman aan de Plasdijk
(5.2.441). Het huis werd naderhand naar hem genoemd: BaargmansGet. Jenneken en Gerrit kregen in 1949 zoon
Gerrit Jan en in 1953 dochter Hermina Johanna.
In 1972 werd de boerderij overgedaan aan “de ruilverkaveling” en verhuisde de familie Wessels naar het door
hen aangekochte Kippers (5.3.200).
►
Nieuwe bewoner werd toen, omstreeks 1973, Gerard Arend (Gerrit) Nieuwenhuis, accountant in
Enschede. Deze had het huis gekocht voor zijn dochter Beatrix die, bij terugkomst uit de Verenigde Staten hier
zou gaan wonen. Dit vond echter geen doorgang.
Gerrit woonde hier met echtgenote Cor tot ca. 1985. Zij hadden een zoon Gerard die fysiotherapeut in Enschede
was.
De familie verkocht het huis omstreeks 1985 en huurde daarna tijdelijk de woning Plasdijk 2E. Na het overlijden
van Gerrit Nieuwenhuis omstreeks 1989 woonde Cor Nieuwenhuis bij haar zuster, de weduwe Spaaij in
Nijverdal.
►
Dick de Weerd (1944-2003) en
echtgenote Marion Stecher (1946-2013),
allebei geboren in Hilversum en getrouwd
in 1968, betrokken de woonboerderij in
1986. Daarvoor woonden zij in Rijssen. Zij
hebben de boerderij de naam “De
Weerdhoeve” gegeven. Vanuit Rijssen
brachten zij 3 kinderen mee: Lara (*1971)
die naar Appeltern is verhuisd, Bob (*1973)
die in Dubai woont en zijn tweelingzuster
Katja die naar Kantens (Gr.) vertrok.
Na het overlijden van Marion de WeerdStecher wordt het huis bewoond door de
echtpaar Bakker. Henk Bakker (*1946) is
geboren in Rijssen en echtgenote Ria van
Andel (*1948, vriendin van Marion Stecher)
komt van origine uit Hendrik-Ido-Ambacht
(Z.H.)

