Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.4.078
erve JanGait
1886
Plasdijk 23

Historie boerderij
Jan Gerrit Sprokkereef kocht al voor z’n trouwen ruim 1 ha grond van de fabrikant ten Doeschate in Goor. Hij
kocht in 1884 nog een ha, terwijl hij in 1886 nog eens ruim 1 ha verkreeg van z’n ouders op Krommendam.
Op dat laatste stuk grond werd in 1886 een huis
met een schuur gebouwd. In de jaren 1907, 1909
en 1937 werd er resp. 2,2 , 2,3 en 2½ ha grond
bijgekocht zodat hij toen uitkwam op een
bedrijfsomvang van 10,8 ha.
Sluitsteen boven de niendeure: JGSR JHWR
1912 (Jan Gerrit SprokkeReef JoHanna
WegeReef).
Sluitsteen in schuur JHS 1907 (Jan Hendrik
Sprokkereef).
Vanaf 1966 zijn er omvangrijke
mestkuikenstallen bij gebouwd, terwijl er in
1973 een nieuwe bedrijfswoning is gesticht.

Bewoners:
►
Jan Gerrit Sprokkereef (1854-1926), geboortig van Krommendam (5.4.230) en timmerman en
landbouwer van beroep, trouwde in 1882 met Johanna Wegereef (1862-1943). De eerste jaren van hun huwelijk
woonden ze op Luuks (5.4.190). Het echtpaar kreeg 6 kinderen:
Gerritdina Sprokkereef (1884-1887) die werd geboren op Luuks werd slechts 3 jaar oud, Gerritdina Sprokkereef
(*1887) die in 1909 vertrok naar Goor, daar in 1913 trouwde
met de bakkersknecht Hendrik Jan Letink en ging wonen in
11-8-1924
Lemelerveld, Jan Hendrik Sprokkereef (*1890) die de
De vrouw van den landbouwer J.H. Sprokkereef
opvolger werd op JanGait, Egberdina Johanna Sprokkereef
te Elsenerbroek zou een vrachtje rogge even
tegenhouden, omdat eene der zg. rongen was
(1893-1980) die in 1909 vertrok naar Goor; zij kreeg in 1915
gebroken. Echter zij geraakte onder een voer
zoon Johan Gerrit (die in 1945, een jaar na z’n trouwen, bij
rogge en het kostte haar veel moeite om uit haar
een bombardement op Den Haag omkwam), trouwde in 1921
benarde positie te komen. Zij was nl. ook in het
met Arend Jan Sprokkereef (1895-1963) van Krommendam
prikkeldraad terecht gekomen. Een gebroken
(5.4.230) en vertrok toen naar Almelo; deze Arend Jan was
enkel en veel schrammen was het gevolg van dit
timmerman bij de spoorwegen, na gewoond te hebben in
ongeval.
Maarn en Hengelo vestigden ze zich in 1954 in Diepenheim,
Gerrit Willem Sprokkereef (1897-1973) die onderwijzer van beroep was vertrok in 1921 naar Almelo en trouwde
daar in 1926 met Johanna Wegkamp (1902-1969). Hij werd eerst hoofd van
een eenmansschool in Haaksbergen en daarna hoofd van een driemansschool
in de Broekheurne in Enschede waar ze zijn blijven wonen, Berendina
Hermina Sprokkereef (Mina 1903-1956) die in 1925 vertrok naar Goor en
daar toen trouwde met Jan Hendrik Arend Jan Johan Altena (Hendrik 18891981) uit Ambt Delden. Deze Hendrik werd invalide en trok na het overlijden
van z’n vrouw in bij Krommendam.

Jan Hendrik Sprokkereef

►
Jan Hendrik Sprokkereef (1890-1969), landbouwer, slachter,
beerhouder en jarenlang gemeenteraadslid, trouwde in 1917 met de Goorse
Willemina Johanna Roelofsen (Mina, 1895-1982).
Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
Johanna Gerritdina Sprokkereef (Hanna 1918-2010) die in 1935 naar Ambt
Delden vertrok, in 1942 trouwde met de Diepenheimer Gerrit Derk Temmink
(1916-1995) en toen in Goor ging wonen, Jan Johan Willem Sprokkereef (Jan
*1920) werd de opvolger, Gerda Arendina Sprokkereef (Gerda 1921-1970)
die in 1950 trouwde met de Gorenaar Jan Jager (*1917) en emigreerde naar
Canada, Egberdina Gerritje Hermina Sprokkereef (Dineke 1926-2008) die in

1951 trouwde met Jan H. Relker (1919-1963) in Goor en Jan Gerrit Sprokkereef (Gerrit 1927-1980) die in 1957
trouwde met Hendrika Willemina Kappert (*1934) in Goor.
►
Jan Johan Willem Sprokkereef (Jan 1920-1981) trouwde in 1950 met Jenneken Aaltje Hendrina
Vennebekken (Jennie 1926-2006) uit Stokkum (Stockum 2.1.397. Jan was boer, huisslachter en men ging er ook
met de varkens naar de beer, ook was hij jarenlang raadslid.
Ze kregen 4 kinderen: Jan Hendrik Arend (Henny 1950-1969) die de beoogd opvolger was op het bedrijf dat
inmiddels was uitgebreid met een mestkuikenbedrijf toen hij in 1969 met z’n medepassagiers bij een auto
ongeluk bij Haarlo om het leven kwam, Hendrina Willemina (Ria *1954) die in 1976 trouwde met Gosen
Lambertus Boers (Bert *1949) uit Goor, Willemina Arendina (Wilmie *1956) die in 1980 trouwde met de
landbouwer Hendrik Jan Lubberdink (Henk *1953) in Nettelhorst en Marian Henriette (Marian *1964) die in
1991 trouwde met Robert Willem Zwiers (Rob *1963) uit Diepenheim.
In 1969 is het gezin Jan en Jennie met dochter Marian en oma, na grote tegenslagen (zoon verongelukt en alle
kuikens gedood door stroomstoring in de kuikenschuur), verhuisd naar Markelo.

V.l.n.r: Gerrit Sprokkereef, dochter Anja en Henny Sprokkereef-Kappert, Jan Sprokkereef, zoon Hennie
Sprokkereef en Jennie Sprokkereef-Vennebekken, daarvoor de beide meisjes Ria en Wilmie, Gerrit Temmink, zoon
Hans en daarvoor zoon Adrie, Hanna Temmink-Sprokkereef, Henk Relker, dochter Alie, Dineke Relker-Sprokkereef
en Jan Relker, helemaal rechts Willy Temmink. Op de voorgrond Jan Hendrik Sprokkereef en Mina SprokkereefRoelofsen

►
In 1970 kwam hier vanuit Warffum Jan Doede Boersma (Jan 1939-2013) en z’n vrouw Janna Stevanna
Postema (Janneke *1938) wonen. Zij begonnen hier een pluimveebedrijf (kalkoenen) waartoe het bedrijf werd
uitgebreid met nieuwe schuren. Zij hadden bij hun komst in het Elsenerbroek 3 kinderen:
Martinus Albertus die de opvolger werd, Aafke Wietske (Aafke *1967) die in 1990 trouwde met Peter J.
Suidendorp en in Twello ging wonen en Arend Jan (*1968) die in 2001 trouwde met Renske de Jong in
Diepenveen.
►
In 1996 vertrokken Jan en Janneke Boersma naar Goor. Opvolgend zoon Martinus Albertus (Martinus
*1965) trouwde toen met Naomi Wareham (*1974) uit Sydney-Australie. Zij kregen 4 kinderen:

Kyra Christina (Kyra *1997), Alana Annie (Alana *1999), Talicia Joy (Talicia *2002) en Mariah Janna Martina
(Mariah *2004).
16-6-1981
Markelo’s raadslid Sprokkereef overleden
Het Markelose PvdA-raadslid J.J.W. Sprokkereef is zondagmorgen na een kort ziekbed overleden. Aanvankelijk leek
Sprokkereef, die anderhalve week in het Sint Geertruidenziekenhuis in Deventer heeft gelegen, zich goed te herstellen.
Afgelopen zaterdag trad hierin echter een kentering op. Sprokkereef is 61 jaar geworden. Hij laat een vrouw en drie
kinderen achter, van wie de jongste zestien jaar is.
Het stoffelijk overschot is overgebracht naar het dienstgebouw, waar het ligt opgebaard.
De overledene werd op 9 met 1920 geboren in de buurtschap Elsenerbroek. Hij volgde zijn vader op in het boerenbedrijf
en trad ook wat het raadslidmaatschap betreft in de voetsporen van zijn vader. In 1958 kwam hij voor het eerst in de
gemeenteraad. De zittingsperiode werd in 1970 onderbroken door de vele tegenslagen die hij moest incasseren. Zijn
negentienjarige zoon, die hem zou opvolgen in de kuikenbroederij liet het leven bij een auto-ongeluk en de gehele levende
have van het kuikenbedrijf kwam om het leven door stroomuitval. Sprokkereef is nadien het burgerleven ingegaan. Hij
aanvaardde een functie bij de Heidemij en later werd hij pompbediende op een pompstation aan de A1.
Sprokkereef was een man die veel werk verzette achter de schermen. PvdA-fractieleider Piet Hellinga zegt hierover: ”In de
fractie vervulde hij een belangrijke rol door z’n grote kennis van het agrarische bedrijf, het platteland en de
buurtschappen. Hij had in deze zaken een grote inbreng”.
Het stoffelijk overschot zal donderdag om half drie op de algemene begraafplaats in Markelo ter aarde worden besteld.

