Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.4.160
erve Nieuw Teemker-Gijmink
ca 1735
Kolhoopsdijk 4

Historie boerderij
Deze boerderij werd omstreeks 1735 gesticht door Jan Teemker afkomstig van ’n Teemker in Elsen (5.2.250).
Door geregeld markegrond in cultuur te brengen werd de boerderij geleidelijk uitgebreid.
Dit blijkt o.a. uit het register van aangegraven
landen van 1749: “Aangegraven land door Jan
Teemker, eygenaar en bouman van sijn
onderhebbende plaatsjen heeft daer an bij 't huis
an beyde sijden liggende hof en boulant na
oogbeschouw angesien groot te weesen omtrent 3
schepel 2 spint geseey groot wert geestimeert f.
205,-. Tevens nog een streep an het hooylant dat
bij overslag groot is ½ dag grasmeeyens met nog
een kleyn hoekjen groon gront an het Slag dat te
saem getaxeert wordt op f. 51,-. Jan Teemker
wooning en kavenstee”.

In 1793 verkopen Derk ter Keurst nu Teemker en
vrouw Fenneken Teemkers voor f 80,- aan Arend
Huiskes en vrouw Maria Schrooten een stuk lands,
het Loo Stukke genaamd, zijnde tiendbaar,
gelegen in den Enter Esch.
In 1797 koopt Derk ter Keurst op Teemker van de
boer Vinkers of Knuppels een dagwerk hooyland
in het Elsener Broek voor f 195,-.
De boerderij bleef groeien en in 1802 kochten
Derk ter Keurst en z’n vrouw en Fenneken zelfs
voor f. 1 500,- van Jan Coerdam de in Enter
gelegen boerderij den Koerdam voor de verhuur.
Begin 1800 was de Teemker dan ook een grote
boerderij waar 11½ ha grond bijhoorde en het
pand een huurwaarde had van 27 gulden.
Rond die tijd bestond de veestapel uit “2 merrien,
5 koeyen, 1 vaars en 1 kalf”.
Bij de verdeling van de gemeenschappelijke
markegronden kreeg de Teemker 21½ ha toegewezen zodat de bedrijfsomvang toen bijna 33 ha werd.
In 1864 ging de boerderij in de verkoop, waarbij 12 verschillende kopers één of meer percelen aankochten. De
boerderij zelf met ruim 17 ha grond werd eigendom van de Goorse bakker Hendrikus van Duuren, die het direct
doorverkocht aan Jan Kolhoop in Enter en Jan ter Keurst. Enkele jaren later, in 1866, kreeg Derk Buursink dat
op zijn naam. Hij verkleinde het pand, gezien de daling van de huurwaarde, maar breidde het grondbezit uit tot
24 ha. De boerderij was nog lang een “lös hoes” en had ook een endskamer. Het geheel brandde echter in 1932
af. In 1937 werd het naastgelegen boerderijtje “De Hutte” met 3 ha grond aangekocht van Hermannus Tijink.
De gemeentelijke brandspuit die voor het Elsenerbroek
gestationeerd was bij Neutenberg, is voor laatst ingezet toen
in 1932 de boerderij ’n Teemker van de familie Buursink in
vlammen op ging.
Naar aanleiding van die brand doet nog een aardige anecdote
de ronde. Bij het uitbreken van een brand tracht men
natuurlijk zoveel mogelijk te redden. Dit was bij ’n Teemker
natuurlijk ook gebeurd, echter de kafmolen, die op de deel
stond, was verloren gegaan.
Toen een der buren de volgende dag met boer Buursink van ’n
Teemker de brand nog eens besprak, deed Buursink de
uitspraak: “Joa en de kafmölle is oons ok nog verbraand en
det spit miej ok nog wal”. “Mer die kafmölle he’j toch al gin
vief joar gebroekt” merkte de buurman op, waarop Buursink
antwoordde: ”Nee, wie gebroek’n de kafmölle neet meer, mer
het spit mie wal, want wie hadd’n d’r altied de uelliekanne op
stoan”.

Bewoners:
►
De eerste bewoner was Jan Teemker (*1702) afkomstig van de Teemker in Elsen (5.2.250) die in 1724
trouwde met Fenneken Praters afkomstig van de Haspel in Holten.
Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
Engele Teemker (1726-1811) trouwde in 1766 met Jan Zelhorst op Zelhorst in Ypelo, Albert Teemker (*1729),
Jenneken Teemker (*1734) trouwde in 1758 met de weduwnaar Hendrikus Meyer in Holten en Janna Teemker
de opvolgster.

JBtK (Jan en Bernardus ter Keurst), 5STB (5
SepTemBer) en het jaartal 1846

►
Janna Teemker (ca1736-1806) trouwde in
1763 met Jannes Ezendam (1731-1807) afkomstig van
Catteler in Enter. Jannes en Janna kregen 2 kinderen:
Fenneken Ezendam of Teemker werd de opvolgster en
Willemina Ezendam (1767-1842) trouwde in 1785 met
de weduwnaar Esken Hendricks Wissink in het
Westerflier.
►
Fenneken Ezendam of Teemker (1764voor1811) trouwde in 1785 met Derk ter Keurst (17571818) afkomstig uit Ypelo en bij z’n trouwen koopman van beroep. Derk en Fenneken kregen 6 kinderen
waarvan de dochters allen uittrouwden en de zoons ongehuwd bleven:
Jan ter Keurst (1786-1864) bleef ongehuwd, Jenneken ter Keurst (ca1788-1840) bleef ook ongehuwd, Janna ter
Keurst (1791-1822) trouwde in 1811 met de winkelier Albert Jan Bleeken in Goor, Jan Bernardus ter Keurst
(1794-1862) bleef ook ongehuwd, Geertruyken ter Keurst (1797-1829) trouwde in 1818 met Jan Sentman op
Seinen in Elsen (5.3.050) en Fenneken ter Keurst (1800-1868) trouwde in 1827 met Gerrit Jan Sprokkereef
(1799-1885) op Wolters (Elsen 5.2.470).
►
De familie ter Keurst had bijzonder
veel personeel in dienst; mogelijk dat Derk
z’n beroep van koopman bleef uitoefenen
en/of de zoons niet geschikt waren voor het
boerenwerk.
Een van de personeelsleden, Derk Buursink
uit Enter, die als 8-jarige in dienst was
gekomen als ganzenhoeder, klom op tot
eerste knecht en erfde vanwege z’n
plichtsbetrachting de boerderij en een groot
gedeelte van de overige bezittingen.

Gijmink in 2014

Achtergevel Gijmink

Gerritdina Willemina Buursink (Willemien, 1923-2014).

►
Derk Buursink (1837-1917)
trouwde in 1863 met Willemina Vosgezang
(1838-1869) afkomstig van de Borkeld
(Elsen 5.1.040). Na het overlijden van
Willemina hertrouwde Derk in 1871 met
Johanna Brunnekreeft (1834-1900) van de
Breuker in Kerspel Goor.
Er werden in totaal 5 kinderen geboren
waarvan er 2 levenloos ter wereld kwamen:
Johanna Willemina Buursink (1865-1952)
trouwde in 1892 in Goor met de timmerman
Antoon Boswinkel (1866-1956), Gerrit
Willem Buursink (*1872) werd de opvolger
en Jenneken Buursink (1874-1942) trouwde
in 1901 met Berend Jan Morsink (*1871) in
Deldenerbroek.
►
Gerrit Willem Buursink (18721967) trouwde in 1919 op z’n 47e met de
22-jarige in Barneveld geboren Gerritje van
Looyengoed (1897-1953).
Uit dit huwelijk werden 2 dochters geboren:
Dina Johanna Buursink de opvolgster en

►
Dina Johanna Buursink (Dina, 1919-2004) trouwde in 1943 met Jan Hendrik Johan Gijmink (Hendrik,
1911-1995) van Luttikhengel uit het Kerspel Goor. Dit echtpaar kreeg 1 zoon en een tweeling dochters:
Gerrit Jan Hendrik Gijmink (Gerrit, *1946) de opvolger woont nu nog op Gijmink / ’n Teemker, Johanna
Frederika Gijmink (1949-1949) werd slechts 5 dagen oud en Gerrietha Willemina Gijmink (Gerda,*1949)
trouwde in 1969 met Gerrit Johan van de Berg (1954-2014) uit Enter.
De ouders Gijmink/Buursink vertrokken in 1993 naar Goor waar beiden zijn overleden.
14-02-1974.
Tegeldief opgespoord.
Uit het onbewoonde boerderijtje van landbouwer G. aan de Kolhoopsdijk in Markelo zijn in de afgelopen weekeinde
70 antieke tegels gestolen. De dader, de Hilversumer G.V. kon worden opgespoord. Hij heeft de tegels teruggebracht.
De boer betrapte V. op heterdaad toen hij de tegels aan het inladen was in de auto. Via het kentekenbewijs kon V.
achterhaald worden.

