
Boerderijnummer   5.4.083 

Erfnaam    woning Sprokkereef-ScholHendrik 

Oudste vermelding   1937 

Huidig adres    Plasdijk 29 

Historie woning 

 

Hendrik Sprokkereef (*1903) afkomstig van de Schol (5.4.330) en evenals z’n vader timmerman van beroep 

verkreeg in 1936 een halve ha grond van Jan Tijink op de Hutte (5.4.170). Hij stichtte daar toen een woning met 

aannemersbedrijf op. De hoeveelheid grond slonk in de loop der jaren door kleine verkopen ten behoeve van de 

diepvrieskluis, ten behoeve van de provinciale weg en ten behoeve van de nieuwe buren van der Sluis en 

Stokkentreeff die er in 1966 hun woningen stichtten. 

 

Bewoners: 

 

► Hendrik Sprokkereef (1903-1964) was als helft van een tweeling geboren op de boerderij Trekop 

(Marckelo 1.2.300) waar z’n vader, ook timmerman van beroep, gedurende de periode 1902-1910 met z’n gezin 

woonde. Hij trouwde in 1929 met de in Gelselaar geboren maar in Enter 

opgegroeide Alberdina Luttikhedde (Dina, 1904-1995). Zij woonden na hun 

trouwen achtereenvolgens in Goor (Molenstraat), Ambt Delden 

(Entersestraat) en vanaf 1932 tot 1937 in z’n ouderlijk huis de Schol 

(5.4.330). In 1937 betrokken ze de nieuw gestichtte woning aan de Plasdijk. 

Hendrik had veel werk van de boeren in het Elsenerbroek, maar deed ook 

timmerwerk voor Weldammer en Twikkeler boeren. Ook maakte hij 

lijkkisten. Wanneer er iemand in de buurt was overleden en er kwam bericht 

dat er een lijkkist gemaakt moest worden, dan werden de andere 

werkzaamheden gestaakt en werd direct aan de lijkkist begonnen. De verf 

was vaak nog nat als de kist ’s avonds of de volgende morgen opgehaald 

werd. 

Hendrik en Alberdina kregen 2 kinderen: 

Johanna Albertha (Jo 1929-2006) die in 1950 trouwde met de in Vrasselt 

(Duitsland) geboren vormer Theodor te Pas (Theo 1924-2006); Ze 

vertrokken naar Borne en kwamen in 2006 beide tengevolge van een 

eenzijdig auto-ongeluk om het leven. En zoon Jan Willem (*1941). 

 

► Jan Willem Sprokkereef (Jan *1941) keuringstechnicus van beroep 

trouwde in 1967 met Annie Fenna Wold (Annie *1943) uit Ambt Delden. Jan en Annie kregen 2 kinderen: 

Hendrik Albert (Henk *1969) werktuigbouwkundige van beroep trouwde in 1996 in Bentelo met Hermina 

Wilma Bertine Hesselink (Hermien *1965). Ze wonen in Wiene en Dinant (*1972) buitenmonteur van beroep 

vertrok in 2007 naar Goor. 

Moeder Alberdina vertrok in 1994 naar verzorgingshuis de Stoevelaar in Goor waar ze in 1995 op 90-jarige 

leeftijd overleed. 

 

   

Hendrik en Dina Sprokkereef 


