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De vroegere boerderij TossenHendrik

Gerrit Hendrik Velt, bijgenaamd TossenHendrik, uit het Enterbroek kocht in 1926 van z’n Enterse buurman
Gerrit Jan Klumpers 1 ha grond, voor de helft bestaande uit veengrond voor de andere helft uit weiland. Op het
stuk weiland bouwde hij hetzelfde jaar nog een boerderijtje. In 1928 kocht hij er 1 ha bij van de Baas op de
Borkeld en in 1933 pleegde hij nogmaals een uitbreiding door ½ ha te kopen van Oolbekkink op de Borkeld.
Door nog enkele kleine aankopen bracht hij de totale omvang van z’n bedrijfje op 3½ ha.
In 2006 kwam het boerderijtje leeg, waarna het in 2007 met ruim 2½ ha grond werd aangekocht door Jan
Steysiger, huisarts in Rijssen. De opstallen werden afgebroken en er kwam een fraaie woonboerderij voor in de
plaats.
Bewoners:
►
De Entenaar Gerrit Hendrik Velt (1896-1979) trouwde in 1921
met de in 1896 in Elsen geboren Aaltje Schreurs afkomstig van
Scholendijk 4 (Elsen 5.3.100), die in 1973 in Almelo overleed.
Ze kregen 2 kinderen:
Dochter Hendrika Geertruida (1925-2012) die in 1951 trouwde met Jan
Hendrik Hesselink(*1921) op Markerink aan de Kooidijk in Stokkum en
dochter Hanna Arendina Velt (1927-2013) die de opvolgster werd en in
1953 trouwde met Jan Leuverink (1924-1994) afkomstig van Tieman
(Marckelo 1.3.240). Dit echtpaar bleef kinderloos.
In 2006 is Hanna Arendina verhuisd naar Rijssen en in 2011 werd ze
verzorgd in verpleeghuis Eugeria in Almelo.

Gerrit Hendrik Velt en Aaltje VeltSchreurs

►
In 2009 kwamen hier de nieuwe eigenaren wonen. Jan
Steijsiger (*1950 te Leerdam) en in 1975 getrouwd met Teuntje Roos
(*1954) uit Nieuw Beijerland.
Dit echtpaar kreeg 8 kinderen:
In Piershil (nabij Spijkenisse) werden geboren Pieter (*1976), Jannigje
(*1977), Cornelis Jan (*1979), Arendje Maria Annemarie (*1980) en
Jan (*1983) terwijl in Rijssen werden geboren: Albertus Hendrik
(*1986), Sander (*1990) en Metje Cornelia (*1992). Alleen de jongste
twee kinderen kwamen mee naar het Elsenerbroek.

