Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.4.100
erve de Bredde
ca 1730
Enterweg 13

Historie boerderij

Oude tegelplateau in de woonruimte

Zeer waarschijnlijk is omstreeks 1730 op deze plek (of mogelijk
op ’t Kemke aan de andere kant van de weg) een boerderijtje
gesticht door Jan ter Steghe afkomstig van Zuna. In 1749 werd
het omschreven als “Steege Jan in ’t Broek een kleyne wooninge
en van omslag nog geen halve katerstee”.
De naam De Bredde is waarschijnlijk afgeleid van het complex
gronden van die naam die, blijkens het markeboek van Elsen, al
vanaf 1565 en nog vele jaren daarna het twistpunt vormden tussen
de marken Elsen en Enter.
De voor het huis staande Bentheimer zandstenen put heeft in de
putrand uit 1770 stammende gebeitelde initialen HTS en MTS
welke staan voor Harmen ter Steege en Maria ter Steege. Ook
bezit men nog een 140 jaar oude zandstenen paardenkrib met het
jaartal 1871 en de initialen IHWB en IHA, welke staan voor Jan

Hendrik BosWinkel en Johanna Hendrika Aal.
Begin 1800 omvatte het bedrijf nog slechts
2,4 ha grond en een boerderijtje met een
huurwaarde van 9 gulden.
De veestapel omvatte toen echter al een ruin,
4 koeien en 2 kalveren.
In 1837 ging het eigendom van Anthony
Ezendam over op de grootgrondbezitter
Henry Civaty, bewoner van Backenhagen in
Delden, die het enkele jaren later in 1843
vererfde aan mej. Götte, die het echtpaar
Civaty tijdens hun laatste levensjaren
uitmuntend had verzorgd. Zij liet de
gebouwen slopen en stichtte, op de huidige
plek, een nieuwe boerderij. In 1875 werd
notaris Jalink in Almelo door vererving de
eigenaar van deze boerderij waar toen ruim 8
ha grond bij hoorde. Jalink deed hetzelfde
jaar de boerderij over aan de nieuwe
bewoner Jan Hendrik Boswinkel.
De familie Boswinkel kocht bij de verkoop van het Assink (5.4.090) enkele stukken grond en stichtte op een van
die stukken de boerderij Dalendam die verhuurd werd.
Door die laatste aankoop ontstond een boerderij met per 1955 een omvang van ruim 12 ha grond.
In 1971 werd er een nieuwe woning bijgebouwd en de boerderij verbouwd.
De boerderij werd in 1993 verkocht aan Bernardus Slag (Marinus *1939) uit Enter die er in januari 1994 kwam
wonen. In 1995 kwam er de familie Herman Gerlies Geerts bij inwonen. Zij vertrokken bijna 2 jaar later naar
Holtdijk 15.
Bewoners:
►
De stichter van deze boerderij, Jan Steegeman of ter Steghe, kreeg samen met zijn onbekende vrouw 2
kinderen:
Willemijne Steegejans (*1711) die nog was geboren in Zuna en in 1735 trouwde met Jan Rotman en Harmen
Stegeman die de opvolger werd.
►
Opvolger Harmen Stegeman trouwde in 1739 met Maria Rassche en kreeg met haar 4 kinderen:
Tone/Theune Stegeman (*1739), Jan Stegeman (1741-1819), Janna Stegeman (1744-ca1750), Janna Stegeman
die de opvolgster werd en Willem Steeg die in 1807 op 50-jarige leeftijd ongehuwd overleed.

►
Opvolgster Janna Stegeman (*1752) trouwde in 1776 met de Enterse schoenmaker Gerrit Ezendam
(*1743). Samen kregen ze 2 kinderen:
Anthony Ezendam de opvolger en Geesken Ezendam (1785-1815) die op haar 30ste overleed.
►
Tussendoor werd de Bredde enkele jaren (plm 1807 tot plm 1812) bewoond door de familie Anthony
Langkamp.
►
In 1814 trouwde opvolger Anthony Ezendam (*ca1782-1834), ook schoenmaker van beroep, met de
spinster Janna Ezink (ca1788-1860) uit Enter. Dit echtpaar kreeg 5 kinderen:
Johanna Ezendam (1815-1858) die evenals haar moeder overleed op Luuks (5.4.190) waar haar zuster was
ingetrouwd, Berendina Ezendam (1819-1863) die ongehuwd bleef, Gerritdina Ezendam (1822-1858) die in 1850
trouwde met Berend Jan Carel Mensink op Luuks, Alijda Ezendam (1824-1824) en Gerrit Jan Ezendam (18261914) die in 1859 trouwde met Fredrika Johanna Weyschede.
►
Gerhardus Johannes Meen (1794-1865) katholiek en in 1826 in Ambt Delden getrouwd met Berendina
Eysink (1793-1847) kwam in 1833 wonen op de Bredde. Hun 2 oudste kinderen werden in Ambt Delden
geboren, de jongste 3 in het Elsenerbroek:
Bernardus Meen (*1828) die de opvolger werd, Johanna Geertrui Meen (*1831), Hendrina Meen (*1833),
Johannes Meen (1835-1835) die slechts 19 dagen oud werd en Hendrika Meen (*1836).
Waarschijnlijk heeft de familie Meen in 1833 een nieuwe woning gesticht en is de oude behuizing tijdelijk (tot
ongeveer 1855) bewoond gebleven door verschillende bewoners, o.a. Siemerink, Rouweler, Zeendam en J.
Ezendam.

Achter Hendrik, Dine en Johan Boswinkel en voor Arent Jan, Jan en Hanna
Boswinkel

►
Bernardus Meen (18281885) trouwde in 1859 in
Wierden met Gerritdina Morsink
(1837-1908).
Uit hun huwelijk werden 6
kinderen geboren:
Berend Jan Meen (*1860) die in
1891 trouwde met Hendrika
Johanna Voerhuis in Tubbergen,
Gezina Bartha Meen (*1863) die
trouwde in 1887 met Johannes
Gerhardus Oude Stegge,
Gerardus Meen (*1866) die in
1893 trouwde met Johanna
Gezina Hemmer in Tubbergen,
Johanna Meen (1869-1870) die
slechts 5 maand oud werd,
Gesina Meen (*1869) die in
1896 trouwde met Jacobus
Rupperinck in Delden en
Johannes Meen (*1873) die in
1900 trouwde met Maria

Catharina Veltink in Delden.
In 1874 vertrok de familie Meen naar de gemeente Wierden en vandaar naar Tubbergen.
►
Nieuwe eigenaar en bewoner werd toen Jan Hendrik Boswinkel (1843-1919), weduwnaar van Johanna
Aal op Peddemors (5.4.040). Hij hertrouwde in 1874 met Hendrika Leetink (1851-1918) afkomstig van Koarjan
(5.4.180). Had Jan Hendrik uit z’n eerste korte huwelijk al een dochter die de opvolgster werd op Peddemors, uit
het huwelijk met Hendrika werden nog 3 kinderen geboren:
Hermina Boswinkel (1876-1951) die in 1898 trouwde met de Enterse landbouwer Willem Nijenhuis, Arent Jan
Boswinkel (*1881) die de opvolger werd en Johanna Boswinkel (1884-1954) die in 1923 naar Enter vertrok.
►
Opvolger Arent Jan Boswinkel (1881-1962) trouwde in 1923 met Johanna Hendrika Mennegat (18961966) afkomstig van Klein Kolhoop (5.4.110). Dit echtpaar kreeg 2 zoons:
Jan Hendrik Boswinkel (*1924) die de opvolger werd en Johan Boswinkel (*1931) die in 1965 trouwde met z’n
buurmeisje Frederika G. Boswinkel en naar de Breddendijk (5.4.105) vertrok.

►
Jan Hendrik Boswinkel (Hendrik, 1924-1990) trouwde in 1951 met Berendina Hermina Stegeman
(Dine, *1924) uit Ambt Delden; ze kregen 2 kinderen: Arend Jan Boswinkel (Jan, *1955) vrachtwagenchauffeur
van beroep die in 1983 trouwde met Alberta Gerritdina Eshuis (Gerrie *1960) en de opvolger werd en Hermina
(Herma, *1961) die in 1984 trouwde met Gerrit Jan Vruwink (*1958) en naar Markelo vertrok. In 1985 werd
kleinzoon Hendrik Rulof (Erik) geboren en in 1987 kleindochter Berendina Geertruida (Linda).
Na verkoop van de boerderij in 1993 vertrokken Dine en zoon Jan met z’n gezin naar Goor.
►
Nieuwe eigenaren/bewoners werden
Bernardus Slag (Marinus *1939) en z’n
vrouw Hendrika Johanna Josefina Landewee
(Riek *1940) waarmee hij in 1967 in Neede
was getrouwd. Ze kregen 2 kinderen:
Gradus Johannes Hendrikus (Martijn *1975)
en Hermina Johanna (Wendy *1979).
In 1995 kregen ze inwoning van de familie
Geerts-Zinke. Na hun vertrek ging dochter
Wendy Slag met haar partner Johannes Slag
(Maaik *1975) uit Enter hier wonen. In 2013
werd er een nieuwe woning bij gebouwd
waarin Wendy en haar partner Maaik Slag in
augustus 2014 gingen wonen.
Martijn en vriendin Annabeth Kloosterboer
(*1979) uit Twello gingen toen in de
boerderij wonen. In 2015 werd daar dochter
Emma geboren.

