Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.4.178
erve Nieuw Koekoek
1928
Enterweg 12

Historie boerderij
Omstreeks 1928 is deze boerderij gesticht door de ongehuwde broers Jan Hendrik (1866-1930) en Berend Jan
Slots (1878-1927) beide landbouwer en paardenhandelaar van beroep. Ze waren afkomstig van
Rupert/’nKoekoek (5.4.200) en vertrokken daar op het moment dat Antony Brinckate, getrouwd met hun nichtje
Johanna Hendrika Slots (de dochter van Arend Jan Slots), daar kwam wonen. Berend Jan heeft de verhuizing
echter niet meegemaakt; hij stierf voordat de nieuwe woning zou worden betrokken. Jan Hendrik kreeg
vervolgens inwoning van zijn zuster de weduwe Johanna Arendina (Hanna 1868-1949) die getrouwd was
geweest met de postbode/nettenwever Jan Winkel
in Diepenheim. Ook broer Gerrit Jan (1874ca1958), timmerman van beroep, kwam vanuit
Diepenheim hier wonen. Terwijl tenslotte broer en
weduwnaar Arend Jan (1871-1950) vanaf
Rupert/’nKoekoek hier ook kwam wonen.
De familie Slots nam ruim 10 ha grond mee van
‘nKoekoek. In 1948 ging er 2 ha over op neef J.H.
Elbert in Almelo. Door een gedeelte van de oude
spoorbaan aan te kopen was in 1961 de
oppervlakte weer ruim 10 ha. Met de
ruilverkaveling in de jaren 70 zijn alle verspreide
gronden samengevoegd tot een complex van ruim
11 ha gelegen rondom de boerderij.
Boerderij Koekoek

Bewoners:
►
Eerste bewoner was Jan Hendrik Slots (1866-1930) die kort na z’n komst in 1930 overleed. Zuster
Hanna overleed in 1949 en broer Arend Jan stierf in 1950 kort nadat hij in Deventer was opgenomen. Broer
Gerrit Jan (1874-1958), timmerman van beroep, vertrok in 1955 na een ziekenhuisopname, naar Almelo en trok
in bij z’n zuster Jenneken die ingetrouwd was bij de familie Elbert in Almelo. Op een bordje aan het hek van het
weiland nabij de Elsenerbroekschool had Gerrit Jan de volgende tekst geschreven:
“Niet door het gras lopen
Indien u het niet laat
Is u een brutale vlegel
Inderdaad”.
►
In 1951 werd deze woning gehuurd door de
familie Arend Jan Heuten, bijgenaamd de Poes, die
afkomstig was van het huis aan de overkant van de
weg (5.4.090) en in 1958 verhuisde naar de
Stokkumerweg 51.

De kinderen Heuten: Mina, Dika, Gerrit en Herman

►
Opvolger werd Jan Kieftenbelt (1913-1983)
uit het Enterbroek die in 1955 was getrouwd met
Gerritje Hendrika Slaghuis (1921-1994).
Hun kinderen waren: Berend Jan Wolterink (Bennie
1952-1989) uit een eerder huwelijk van zijn moeder
en Hermannus Jan Kieftenbelt (Harrie *1957). In
1971 vertrok de familie Kieftenbelt naar Enter.

►
In 1972 kwam vanuit Almelo Jan Hendrik Willem Johan Morsink (Jan *1939), die in 1967 was
getrouwd met Janna Hendrika Willemsen (Riek *1944), hier wonen. Zij brachten hun dochter en zoon mee:
Johanna (Ria *1968) en Johan Hendrik Jan (Johan *1970).
De familie Morsink vertrok in 1985 naar de overkant van de weg naar de door hen aangekochte meesterswoning
(5.4.085).

►
In 1986 verkochten de eigenaren, de familie Hendrikus Elbert in Almelo, de boerderij aan de in Delden
wonende familie Welberg.
De timmerman Bernardus Johannus Maria Welberg
(Bennie *1952) was in 1981 in Hengelo getrouwd
met de in Deurningen geboren Hendrika Johanna
Maria Vennegoor (Agnes *1957).
Bennie en Agnes kregen 2 kinderen: Roy Hendrik
Jan (*1981) die in 2010 trouwde met Janneke ter
Harmsel en in Hengelo ging wonen waar hun
huwelijk in 2012 werd ontbonden en Ramon
Bernardus Maria (*1984) die in 2014 naar Goor
vertrok om te gaan samenwonen met Andrea van
Noort.

