Aan de Goorseweg 24 staat een pand met daarop de naam Hulsbeke. Eerder werd het goed De
Heest genoemd. De oudste vermelding met die naam is van 1329.

Echter midden 17e eeuw schijnt het
een vervallen huis en ruine te zijn geweest en 1 helft der 18e eeuw werden vele gronden aan
omliggende boeren verkocht. Toch vinden we tot circa 1720 meerdere generaties landbouwers
het Hulsbeek bewonen. In een belastingregister van 1722 wordt het nog genoemd, maar
daarna niet meer. Nog wel een vermelding dat het in 1727 is afgebroken en de gronden zijn
versplinterd.
e

Het huidige Hulsbeke is gebouwd door
fabrikant Cornelis Nagel in 1841. Het is dus de vraag of het oude huis Hulsbeek gestaan heeft
op die huidige plek aan de Goorseweg. Hieromtrent is geen zekerheid te geven.
Huisarchief Almelo regestenlijst.
10-10-1329 (op sente Victoersdaghe)
Lutgart, weduwe van Herman van Voerst, bijgestaan door haar broer Wouter heer van
Keppel, Roderic heer van Voerst, haar broer Didderic van Keppel en haar neef Evert van Ulft,
verklaart dat haar zoons Zueder en Roderic een boedelscheiding hebben gehouden van de
goederen die hen reeds zijn toegevallen en van die goederen die hen nog zullen toevallen van
haar en van hun moeie Heylewich van Voerst, waarbij de broers de belofte voor goede
nakoming van deze overeenkomst hebben gedaan in handen van hun moeder, Roderic heer
van Voerst en van Engelbert van Gherner. Er wordt bepaald dat als een van beiden de
gemeenschap wil beeindigen Roderic zal verkrijgen o.a. het huis ter Heest en van zijn moeder

haar goed gelegen te Marclo (=Breukink?) en de grove en smalle tienden te Elsen in het
kerspel Risen.
Beleningen:
't Goed ter Heyst mit al synen toebehoren gelegen in den kerspel van Markel.
1382-1383.
Beleend door Johan Werner Brokings na opdracht door Gerd Ameking.
1394-1395.
Johan Hulsbeke.
30-10-1433.
Johan Hulsbeke.
3-10-1440.
Deric Hulsbeke na de dood van zijn vader Johan Hulsbeke.
20-10-1457.
Derick Hulsbeke.
28-7-1474.
Johan Hulsbeecke na de dood van zijn vader Derick Hulsbeecke.
21-7-1497.
Johan Hulsbeecke.
19-7-1518.
Johan Hulsbeecke.
18-5-1525.
Bertolt Hulsbeecke na de dood van zijn vader Johan Hulsbeecke.
26-8-1532.
Bertholt Hulsbeke.
13-6-1542.
Goessen van Raesfelt, drost van Twenth, na opdracht door Bartolt Hulsbeck.
17-12-1556.
Goessen van Raesfelt, drost van Twenthe.
In 1439 wordt Johan Hulssbeke genoemd in stichtingsbrief van de Markelose vicarie.
In 1475 in het schattingsregister is de Heest een denstguet myns gnedigen heren.
Bedrag van de aanslag 2 s.
1601. Verpondingsregister.
Hulsbeke, daervan gebruycet Berck een mudde. Noch gebruycet Berck van St. Tonnis
viccarie een mudde ende secht ditselve al angegeven to hebben, howel ´t selve niet mede in de
liste staet.
1602. Verpondingsregister wordt vermeld:
“dar steit noch ein huss up mar wordt nit bewohnet”. Het omvatte 7 mudde landes, 2
dachwerck, darvan gebruicket Roleff Schroer 3½ mudde landes so dit tegenwoerdige jar erst
aengenomen. Noch gebruicket Roeloff 2 dachwerck hoilandes. Dries Schroer ½ mudde landes
en Jan Lammertinck 6 scheppel landes.
Huisarchief Twickel. Inv nr 4708.
1627.
Akte van transport door Sibilla van Westerholt, wed. van Menso van Heiden tot Astrup, en
haar kinderen aan Johan van Raesfelt de Oude van de erven en goederen Hulsbeek,
Wijmerink, Hiddink en Plas, alsmede het erve Grevenhage gelegen in het goed Boesbergen.

In 1667 koopt Carel Otto Scheel tot de Vennebrugge (het Keppels en) het Hulsbeecke.
Eigenaar in 1682 is mevr. van Keppels en het wordt dan vermeld als een buitengoed.
Archief GA Deventer marke Markelo 1717 invnr 96 betreffende het markenrigterschap en
eigendom van erve Wiemerink en Hulsbeek.
Deze beide erven zijn in 1717 door Godart Philip van Linden tot de Plack en Rijsselt en
desselfs vrouw Anna C.J. van Coeverden verkocht aan baron van der Capellen heer tot den
Boedelhof, Rijsselt en Dam en zijn vrouw A.H.C. van Linden.
In 1719 wordt Deventenaar Henrick Lindeman als eigenaar vermeld.
RAO. Nr 236. Archief van Van Haersolte (afkomstig van de V.O.R.G.)
1915. Inv.nr. 298.
Notities over het geslacht van Haersolte. 16e-19e eeuw. Bevat o.a een aantekening over de
vraag of de Hulsbeeck onder Markelo havezaatsrechten bezat (1646).
Bewoning Hulsbeek als boerenfamilie:
I.1
Gerryt Hulsbeke.
Gehuwd met Wilmken Hulsbeke.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrick Hulsbeke, gedoopt op 27-02-1670 te Markelo, huwt mogelijk 17-31709 Fenne Lamberts Wevers/Holten.
2.
Otto Hulsbeke, gedoopt op 02-06-1678 te Markelo.
3.
Hendrickjen Hulsbeke, gedoopt op 27-08-1682 te Markelo, huwt 16-9-1708
met Gerrit Potman/Herike.
4.
Hermen Hulsbeke, overleden circa 1714 te Laren, huwt 28-11-1706 met wed.
Fenneken Gerrits Wensinc/Laren.
5.
Jenneken Hulsbeke, huwt 6-6-1686 met Gerrit Heuten.
6.
Hendrickjen Hulsebeke, volgt 11.73
II.7
Hendrickjen Hulsebeke, begraven op 30-01-1702 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk 12-1687 te Markelo met Berend Eerting, geboren circa 1662,
zn. van Hendrick Eerting.
Uit dit huwelijk:
1.
Henrick Hulsbeek, gedoopt op 13-04-1691 te Markelo.
2.
Grietjen Hulsbeek, gedoopt op 28-02-1694 te Markelo.
3.
Gerrit Hulsbeek, gedoopt op 07-04-1695 te Markelo, huwt 23-7-1730 met
Geertjen Leuveling.
4.
Jan Hulsbeek, gedoopt op 21-08-1698 te Markelo, overleden circa 1771 te
Markelo, huwt circa 1732 Willemken Leuvelink.
5.
Willem Hulsbeek, gedoopt op 07-01-1702 te Markelo.
Berend Eerting hertrouwt voor de kerk (2) op 25-06-1702 te Markelo met Jenne
Beckers, dg. van Derck Beckers.
Uit dit tweede huwelijk:
6.
Hendrick Hulsbeek, gedoopt 06-1703 te Markelo, overleden jong.
7.
Jenneken Hulsbeek, gedoopt 1705 te Markelo, huwt ca 1732 met Jan NN of
Sendinck.
8.
Marie Hulsbeek, gedoopt op 17-04-1707 te Markelo, huwt circa 1737 Arend
Wellinck.
9.
Hendrick Hulsbeek, gedoopt op 29-12-1709 te Markelo, in 1748 knecht bij
zijn zuster op Zendman.

10.

Aeltjen Hulsbeek, gedoopt op 26-07-1711 te Markelo.

In 1675, bij het hoofdgeld, wordt het bewoond door een gezin bestaande uit minimaal 3
personen boven de 16 jaar.
En in 1678 moet er vuurstedenbelasting worden betaald over 1 schoorsteen en 1 oven.
Rond 1750 wordt vermeld dat het weer is herbouwd (op dezelfde plaats?) als een nieuw
getimmert kleyne wooninge op 't velt.
In 1777 lenen Gerrit Harmse Koopman en Berendina Trelleker f 700,- met als onderpand hun
eygendommelijke huis en gaarden het Holsbeke genaamt gelegen te Beusbergen benevens 2
stukken landt liggende beide op den Langenberg tussen het landt van Vedder en Kusbelt en
het ander tussen het landt van Wansink en Coendrink.

Bewoning van het in 1841 gebouwde huis aan de Goorseweg:
Cornelis Nagel (1805-1891) bouwde het pand op grond, genaamd het Kostverloren, van de
kerk welke hij voor 99 jaar in erfpacht verkreeg.
Hij was koopman en fabrikant in katoenstoffen en huwde in 1835 te Oldenzaal met
Wilhelmina Johanna Karmerood (1813-1863); ook haar ouders en broer kwamen mee: Johan
George Karmerood (1772-1861) en Mechteld ten Hoope (1787-1853) en zoon wever Jan
Roelof (1818-1864). Deze laatste woonde in het dorp en ging in 1856 failliet.
In 1852 verhuisde Cornelis naar de Taets van Amerongenstraat waar zijn fabriekje stond. In
1856 en 1869 stond het pand leeg. Pas rond 1874 verkocht hij de woning aan de
gepensioneerde luitenant-ingenieur der genie Carel Frederik Keer (ovl. 1875).
Na er al een tijdje te hebben gewoond kocht de Elsense wagenmaker Hendrik Jan Schreurs
(1841-1910) in 1881 het huis. Vanaf die tijd werd het in de volksmond de Wagenmaker
genoemd.
Hij huwde in 1876 met zijn nicht Jenneken Schreurs (1849-1920). Uit dit huwelijk werden
geboren:
1.
Jan Hendrik Schreurs, geboren op 19-03-1877 te Beusbergen, overleden op
24-03-1877 te Stokkum, 5 dagen oud.
2.
levenloos kind Schreurs, geboren op 19-03-1877 te Stokkum, overleden op
19-03-1877 te Stokkum, 0 dagen oud.
3.
Johanna Hendrika Schreurs, geboren op 03-05-1878 te Beusbergen, gedoopt
op 14-07-1878 te Markelo, overleden op 13-12-1934 te Almelo op 56-jarige
leeftijd, begraven te Rijssen, huwt 31-3-1900 met Berend Jan Klein Leetink.
4.
levenloos kind Schreurs, geboren op 13-04-1883 te Stokkum, overleden op
13-04-1883 te Stokkum, 0 dagen oud.

5.

Jan Hendrik Schreurs, wagenmaker, geboren op 19-10-1884 te Beusbergen,
gedoopt op 07-12-1884 te Markelo, overleden op 28-08-1960 op 75-jarige
leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 03-05-1913 te Markelo met Aaltje
Olijdam, geboren 1881 te Elsen, overleden op 08-03-1920 te Markelo aan de
Spaanse griep.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 09-12-1922 te Markelo met Hendrika
Wibbelink, geboren 1893 te Stokkum, overleden op 11-04-1984 en wed van
Jans Klein Velderman.
6.
Jenneken Schreurs, geboren op 12-01-1888 te Beusbergen, gedoopt op
04-03-1888 te Markelo, overleden op 05-07-1950 op 62-jarige leeftijd, huwt
16-12-1922 met wagenmaker Egbert Jan Schreurs.
7.
Hendrika Schreurs, geboren op 12-01-1888 te Beusbergen, gedoopt op
04-03-1888 te Markelo, overleden op 09-05-1962 te Elsen op 74-jarige leeftijd,
begraven te Rijssen, huwt 4-6-1910 met Gerrit Hendrik Bakker.
Zoon Jan Hendrik moest in 1910 op 26-jarige leeftijd, toen zijn vader overleed, de
wagenmakerij voortzetten. Tijdens de Spaanse griepepidemie, die Markelo in 1920 teisterde,
overleden op 7 en 8 maart zowel zijn moeder als zijn 38-jarige vrouw Aaltje SchreursOlijdam. Hij hertrouwde in 1922 met de weduwe Hendrika Klein Velderman-Wibbelink
(1893-1984) en zij bracht haar zoon Hendrik Jan Klein Velderman (1916-1986) mee, die eerst
ook nog wagenmaker was. De beide huwelijken van Jan Hendrik Schreurs zelf bleven
kinderloos.
De wagenmakerij werd naderhand opgeheven waarna er achtereenvolgens vele kostgangers
onderdak vonden. Thans wordt het bewoond door de familie Klein Velderman-Vruwink.

In het huis bevindt zich een steen linksonder in het
voorhuis: C & E N 1841 (Cornelis en Engelbert Nagel).

