
Boerderijnummer   5.4.240 

Erfnaam    erve Barlo 

Oudste vermelding   ca 1720 

Huidig adres    Enterweg 2 

 

Historie boerderij 

 
Deze boerderij is waarschijnlijk omstreeks 

1720 gesticht door Gerardus Barlo. Het was 

aanvankelijk slechts een kleine bedoening 

blijkens een notitie uit 1749: “Barloo een 

geringe slegte wooninge, kleyne besittinge en 

omslag niet meer dan ⅓ van een kavenaer”. 

In 1770 deden Arent Leferink en vrouw 

Margarite Bronninkreeff al hun “mobilia, vee, 

gedorst en ongedorst koren en gewas op den 

lande” over aan hun dochter en schoonzoon 

Hendrica Leeferink en Jannis ten Donkelaar. 

De ouders bleven op de Barlo wonen “den 

tijd hares levens”. De ouders hadden f. 100,- 

schuld aan “landpagten en agterstallige 

Heeren middelen”. Deze werden door het 

jonge stel overgenomen. 

Het “katersplaatsjen Barlo” is lang eigendom geweest van de familie Weyschede in Goor. Zij verkochten het in 

1789 voor f. 1050,- aan de fabrikanten- en winkeliersfamilie ten Doeschate in Goor. 

 

Begin 1800 was deze boerderij met een 

huurwaarde van 9 gulden met de 

bijbehorende grond van 2½ ha nog steeds 

eigendom van de familie Doeschate in 

Goor.  

De veestapel bestond toen uit 2 koeien en 

2 kalveren.  

Blijkens een sluitsteen met de tekst  “ITD 

HW 1873 (Jacob Johan ten Doeschate, 

Hanna Weerman)” hebben zij in 1873 de 

boerderij herbouwd/verbouwd. Enkele 

jaren later in 1880 verkochten ze het aan 

Willem ter Balkt. Diens dochter, die 

trouwde met de marechausse de Jonge in 

Enschede, erfde in 1943 de boerderij met 

toen 5 ha grond. 

 

Zij verkocht het geheel in 1959 aan Gerrit 

Jan Bleumink in Enschede die het in 1961 

doorverkocht aan Herman ter Balkt. 

Herman had zelf al 2 ha grond, zodat de 

totale bedrijfsomvang toen 7 ha werd. 

In 1979 werd er een nieuwe woning 

bijgebouwd die betrokken werd door het 

gezin van Henk Hietbrink 

In 1980 ging men zich richten op de 

recreatie. Er werden paardestallen 

gebouwd, in 1984 gevolgd door een 

recreatieruimte, terwijl in 1985 de manege 

werd gebouwd. 

 

 

 

 

Gerrit Keuper met hond voor de oude boerderij 

Verzamelen voor de buitenrit 



Bewoners: 

 

► Eerste bewoner zal geweest zijn de katholieke Gerardus Barloo die omstreeks 1720 trouwde met 

Berendje/Bernardina Wegdam (*1692) uit Ambt Delden. Uit dit huwelijk werden geboren: 

Henricus (*1723), Gerardus (*1726), Lucas (*1729), Reynarda (*1732), Hindrina (*1732) en Joannes Barloo 

(*1734). Dit gezin 

vertrok omstreeks 1752. 

 

► Opvolger werd 

toen Arent Lefering die 

rond 1743 was getrouwd 

met Margarita 

Bronninkreef.  

Uit dit huwelijk werden 

geboren: 

Hendrica Lefering die de 

opvolgster werd, 

Alleyda Leefrink 

(*1755) en Jan Berent 

Lefering (*1758). 

 

► Hendrica 

Lefering (1745-1809) 

trouwde in 1769 met 

Annes ten Donkelaar 

(ca1746-1811).  

Dit echtpaar kreeg 4 

kinderen: 

Arend ten Donkelaar 

(1771-1832), Antony ten 

Donkelaar (1773-1857), 

Grietjen ten Donkelaar (1776-1851) en Garrit ten Donkelaar (1783-1866). Ook deze familie vertrok niet lang na 

de geboorte van de jongste naar Goor. 

 

► De nieuwe bewoner kwam in 1784 vanuit Kerspel Goor, maar was geboortig uit Stokkum van de 

boerderij Vruwink (Stockum 2.1.170). Het was Hendrik Vruwink (1750-1807) die in 1780 was getrouwd met 

Maria Nijland of Rommeler (1750-1828) uit Kerspel Goor. 

Hun nazaten noemen zich Vruggink en uit dit huwelijk werden geboren: 

Jan Vruggink (*1781) die de opvolger werd, Harmen Vruggink (1784-1861) die in 1814 te Diepenheim trouwde 

met Engele Hungerink en vertrekt naar de Hoonte onder Neede [hun 2 zonen emigreren rond 1860 naar 

Michigan (USA)] en Gerrit Jan Vruwink (1789-1814). 

 

► Opvolger Jan Vruggink (1781-1864) trouwde omstreeks 1805 met Christina ten Pas (*ca1778) die in 

1808 in de kraam overleed waarna Jan in 1811 te Markelo hertrouwde met de Needse Janna ter Beek of 

Agterveld (1785-1865).  

Uit het eerste huwelijk werden geboren Hendrik Vruggink (1807-1862) die in 1841 te Goor trouwde met de 

weduwe Aaltjen ten Doeschot en Christina Vruggink (1808-1877) die in 1830 in Wierden trouwde met de 

timmerman Jan van den Berg uit Enter. 

Uit het tweede huwelijk: Mannus Vruggink (1812-1812) die 9 dagen oud werd, Mannes Vruggink (1814-1816), 

Maria Vruggink (1815-1815) die 76 dagen oud werd, Maria Vruggink (1816-1884) die in 1847 trouwde met Jan 

ten Zende in Herike, naar Wierden vertrok, en in 1861 aldaar hertrouwde met Albert Jan Veldhuis, Gerritdina 

Vruggink (1819-1855) die in 1847 trouwde met Hendrik Tijman, Geertruy Vruggink (*1822) die de opvolgster 

werd en Hermannus Vruggink (1828-1829) die 59 dagen oud werd. 

21-07-1895 

Na afloop van het schoolfeest te Goor, den 20 dezer, werden een 3-tal boerenjongens van het Elsenerbroek, bij den tol 

tussen Goor en Enter aangevallen door wel 9 personen tegelijk. De aangevallenen  werden gesneden, in het water 

gegooid, weer gesneden, in een woord vreselijk mishandeld. Een hunner moest in het  nabij zijnde tolhuis opgenomen 

worden en is waarschijnlijk reeds overleden. De anderen zullen er het leven nog wel afbrengen. De daders, waarvan 

een paar voor enige weken pas uit het tuchthuis ontslagen waren, zullen zeer zeker hun straf niet ontgaan. 

Voor gemeentehuis t.g.v. huwelijk Diene Keuper met Henk Jansen in 1953. Boven: 

Hendrik Sprokkereef met hoed, Dina Klumpers-Keuper, Jan Klumpers, Barend 

Brunnekreeft, Jo Sprokkereef, Hanna Harmsel en Hendrik Jan Harmsel. Midden: 

Gerrit Brunnekreeft, Aaltje Brunnekreeft, Mina Janssen-Moshage, Jenneken Eertink-

Hoevink en Hendrik Jan Boswinkel. Voor: Hanna Neutenberg, Hendrik Neutenberg, 

Dina Sprokkereef, Gerrit Jan Sprokkereef en Hanna Boswinkel-Beltman 



► Geertruy Vruggink (1822-1877) trouwde in 1842 met Mannus Haarman (1816-1855) uit Neede. Na het 

overlijden van Mannus hertrouwde Geertruy in 1856 met de timmerman Harmannus Wormgoor (1823-1880), 

eveneens uit Neede afkomstig.  

Uit beide huwelijken werden in totaal 11 kinderen geboren: 

Uit het eerste huwelijk: Jan Hendrik Haarman (*1843) de opvolger, Harmina 

Haarman (1846-1846), Harmina Haarman (1847-1913), Janna Haarman 

(1849-1851), Jan Haarman (*1851) en Hendrika Johanna Haarman (1854-

1854). 

Uit het tweede huwelijk: Maria Wormgoor (1856-1942) trouwde in 1886 met 

Gerrit Jan Brunnekreeft (*1851), Jan Willem Wormgoor (1859-1859), 

Hendrika Wormgoor (1860-1862), Hendrika Johanna Wormgoor (1864-1864) 

en Johanna Wormgoor (1865-1892). 

  

► Jan Hendrik Haarman (1843-1904) trouwde in 1876 met Gerritdina 

ten Brinke (*1844) uit Enter. Nadat er 2 kinderen waren geboren (Hermannus 

in 1877 en Fenneken in 1878) vertrok in 1879 de familie Haarman en de rest 

van de familie Wormgoor naar Enter. 

 

► In hetzelfde jaar arriveerden de nieuwe bewoners Willem ter Balkt en 

Jenneken Sprokkereef. 

Willem (1841-1925) kwam van erve Boswinkel uit Kerspel Goor en Jenneken 

(1850-1932) was geboortig van Krommendam (5.4.230) en in 1871 getrouwd 

met Gerrit Hendrik Hegeman op Klein Aalbrink (Elsen 5.2.520) die 2 jaar 

later overleed waarna Jenneken in 1879 hertrouwde met Willem ter Balkt. 

Uit deze 2 huwelijken werden geboren: 

Jenneken Hegeman (1872-1883) en Johanna 

Gerritdina ter Balkt (Hanna,1880-1964) die in 1900 

trouwde met de marechaussee Johannis de Jonge en 

naar Enschede vertrok. 

Na het vertrek van hun dochter had het echtpaar ter 

Balkt meerdere bestedelingen in de kost. 

Toen Willem ter Balkt in 1925 overleed vertrok zijn weduwe naar haar dochter in Enschede. 

 

► Nieuwe bewoner werd Gerrit Keuper (1897-1943) uit Ambt Delden die in 1922 was getrouwd met 

Tonia Johanna Jacoba Wes (1902-1960) van Bruil uit Kerspel Goor. Zij woonden eerst in bij de familie ter 

Balkt. Dit echtpaar kreeg 2 kinderen: 

Hendrik Arend Jan Keuper 

(Hendrik,1922-1999) werd 

boekhouder, trouwde in 1948 

met Johanna Wevers (Hanna, 

1919-1983) van Roos (Elsen 

5.2.160) en woonde 

achtereenvolgens in 

Enschede, Santpoort en 

Harderwijk en Gerritdina 

Hendrika (Dine) Keuper 

(*1925) trouwde in 1953 met 

de bakker Hendrik Jansen 

(1927-2007) op de Viersprong 

(Stockum 2.1.403). 

 

► Gedurende de 

periode 1954 tot 1960 

woonde er de familie Herman 

ter Balkt afkomstig van 

Verdriet (5.4.340). Herman 

ter Balkt (1919-2006) was in 

1947 getrouwd met Mina Gerritdina Stokkentreeff  (1923-2012) uit Ambt Delden. Zij kregen 4 kinderen: 

04-09-1904. 

W. ter Balkt en echtgenote betuigen hun hartelijke dank 

voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun 25-jarig 

huwelijksfeest ondervonden. Elsenerbroek (Markelo). 

Augustus 1904. 

Herman en Mina ter Balkt in 

1957 

Gerrit Keuper (*1897), Tonia Keuper-Wes (*1902), Dine Keuper (*1925) en 

Hendrik Keuper (*1922) 



Johanna Hendrika (Annie, *1948), Frederika Gesina (Ina, 

*1956), Willemina Hendrika (Willie, *1959) en Hermanna 

Gerritdina (Hilda, *1965). Zij vertrokken van hier naar het 

Zeldam waar men introk bij de (schoon)ouders. 

 

► In november1960 betrokken de nieuwe bewoners 

dit pand. Het waren Bernard Hendrik Hietbrink (1927-1990) 

geboortig uit Haaksbergen en Berendina Johanna Horstman 

(Bertha, 1928-2015). Zij hadden hiervoor gewoond op 

Luuks (5.4.190). Het echtpaar had een zoon, Hendrik Jan de 

opvolger, terwijl hier op Barlo nog werd geboren dochter 

Johanna Gerrie (Jannie, *1962). Zij trouwde in 1992 met 

Hendrik Willem Jansen (Henk, 1954-2002) uit Wilp en ging 

wonen in het huis van haar grootouders op “BinnenGait” in 

Enterbroek. 

  

 
Het huidige huis Barlo 

 

 

► Hendrik Jan Hietbrink (Henk, *1952), 

manegehouder van beroep, trouwde in 1979 in Borne 

met Berndina Josefine Stokkingreef (Ineke, *1954) uit 

Hertme. Zij betrokken de nieuwgebouwde woning en 

kregen 2 kinderen: 

Niek Hendrik Jan (*1982) die in 2009 naar Goor 

vertrok en Bernice Josefine Maria (*1984). 

In 2014 werd begonnen met de bouw van een nieuwe 

woning waar Niek en z’n verloofde Bernice gaan 

wonen. 

Bernhard Hietbrink en Bertha Hietbrink-

Horstman 


