Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

5.4.260
erve Vruwink
ca 1750
ca 1822, stond nabij Klemmerweg 1

Historie boerderij
Dit boerderijtje, dat stond omtrent de plek van het huidige Klemmerweg 1, werd omstreeks 1750 op de
markegrond gesticht door Engbert Koekoek of Trutman (1720-voor1788) die ca 1748 trouwde met Jude Roesen
of Haghuis. Hun 8 kinderen werden soms Trutmans genoemd en soms Koekoek, terwijl er 1 geboren werd op de
pannenbakkerij.
Bekennen wij ondergeschreven boermannen verkogt te hebben aan Gerrit Jan
Het huis met wat grond werd
Kukkuk een huisje en een kampjen erfgenamen grond, zoo verre het de erfgenamen
in 1788 door het markebestuur
van Elsen aangaat, voor de somma van 100 en veertig gulden, zegge honderd en
verkocht aan Gerrit Jan
veertig gulden, geleegen in het Elsener Broek in zijn bekende bepalingen en
Trutman/Koekoek (1755lengten met zijn oude en nieuwe recht en geregtigheit, zoo als het lange jaren van
ca1793) afkomstig van
Engbert Kukkoek en zijn overleden huisvrouwe is bewoont geweest, op approbatie
‘nKoekoek (5.4.200) die in
1783 was getrouwd met
van zijn Hoogwelgeboren Gestrenge Heer Mijn Heer A. Baron van Raesfelt
Willemine Hofhuis uit
markenrichter van Elsen en Landdrost van Vollenhove.
Delden.
Geschreven in Elsen den 4 Februarius anno 1788.
Na het relatief jong overlijden
J. Reef, H. Wilgerink, J. Wolters, A. Barendsen richter.
van Gerrit Jan hertrouwde
Willemine in 1795 met Gerrit Hendrik Vruwink (1766-1821) van Plasman (Stockum 2.1.070).
Gerrit Hendrik hertrouwde 1½ jaar later, in 1796 met Jenneken Wessels of Kappen (1773-1812) (van de Kappe
Markelo 1.3.060). Uit deze serie huwelijken werden 10 kinderen geboren:
Janna Trutmans (1786-1875) die in 1815 trouwde met Albert Poortman in Rijssen, Wolter Jan Trutmans (17901873) die in Delden trouwde, eerst in 1821 met Janna Brinckate en daarna in 1823 met Geertruy Hobbelink,
Jenneken Truitmans (1791-1866) die in 1822 trouwde met Berend Hendrik Leuvelink op Veldman (Hericke
3.3.100) en in 1826 hertrouwde met Egbert Bomans.
Mannes Vruwink (1797-1869) die in 1832 trouwde met Henders Tessemaker uit Gelselaar, Arend Jan Vruwink
(1800-1822), Willemina Vruwink (1802-1855) die in 1847 trouwde met de weduwnaar Mannes Fokkers
(Stockum 2.2.360), Roelof Vruwink (1804-1826) die als knecht op Hilbert (Stockum 2.1.140) overleed, Albert
Vruwink (1805-1862) die ook als knecht op Hilbert overleed, Fenneken Vruwink (1809-1868) die in 1838
trouwde met Berend Kevelham in Stokkum en Jenneken Vruwink (1812-1816).
Na het overlijden van moeder in 1812 en vader in 1821 zijn de kinderen ondergebracht bij de familie Vruwink in
Stokkum en is het boerderijtje afgebroken.

