
Verdwenen boerderijen en huizen in Noordijk.
(Nog in bewerking, aanvullingen zijn van harte welkom)
In de loop der jaren zijn er door afbraak in Noordijk diverse boerderijen verdwenen.
Bets Altena (Lambertus Altena 1913 – 1995) heeft door middel van schetsen en 
aantekeningen geprobeerd dit voor de toekomst vast te leggen. De door hem nagelaten teksten
zijn cursief weergegeven.  In dit artikel wordt een en ander verder uitgewerkt en waar 
mogelijk aangevuld. Eerst een lijst met verdwenen boerderijen en huizen, die worden in 
alfabetische volgorde weergegeven. Na de huisnaam volgen achtereenvolgend de eerst 
bekende huisnummers, het laatst bekende adres en enkele opmerkingen. De eerste 
huisnummers zijn ook te vinden in de bijlage van de uitgave “Neede voor 200 jaar” 

Huisnaam Adres 
origineel

Adres
later

Opmerkingen

Blaauwehand 234-E48 Schoolweg 1 Van voor 1804, afgebroken rond 1963 en iets 
verderop vervangen door een bungalow.

De Bleeke
De Boone 235-E52 Afgebroken
Brinkhof

Deepert Afgebroken
Groot 
Markerink

198-E21 Van ver voor 1804, afgebroken na de veiling in
1919 van het erve met de  landerijen.

De Hoeve
Hoever-
schuppe

219-E29

Huurneman
De Keuer Afgebroken Rond 1900 t.b.v. Spoorlijn.
Meerman 188-E3 Borculoseweg 159 Reeds in 1646 genoemd. Afgebroken rond 

2000.
Olthof 271-E75 Rond 1850 afgebroken. 
De Pin 207 Uitslagdijk In 1834 afgebroken.
Poelhuis Noordijkerveldweg Mogelijk Jan klein Poelhuis
De Pruishut 206 Uitslagdijk Kort na 1834 afgebroken.
Riethorst
Roekevis
Veurtje 249-E67 De Voort (E138) Afgebroken tijdens Ruilverkaveling ~1960.
De Visker
Voortmaat 350-E63 De Voort
Vrielink 262-E93 Haardijk Afgebroken tijdens Ruilverkaveling ~1960
Wanink 270-E109



Groot Markerink (Markert)

Bij de Hunger “Hungerynck” heeft gestaan 
Groot Markerink, ook wel de Marker 
genoemd, waarvan de gebinten e.a. weer 
gebruikt zijn in de boerderij van H. 
Krooshof “Elshof”.  

Nog een notitie m.b.t Groot Markerink:
In de buurt van de Hunger heeft gestaan 
“Gr. Markerink”. De boerderij zou door de 
cycloon zijn verwoest. De familie was 
verhuisd naar een boerderij in de buurt van 
kasteel “Westerflier”, vermoedelijk  “de 
Goede Aarde”. Daarna waren ze naar 
Ommen verhuisd. Een dochter was 
getrouwd bij Grijzen in Gelselaar, eerst op 
de boerderij, later op de bungalow.

Herman Markink, uit Hoenderlo, heeft in het Jaarboek Achterhoek en Liemers van 1998 een 
uitvoerig artikel gewijd aan de erve Groot Markerink in Noordijk. In dit artikel komen ook 
Klein Markerink (Klein Markert) en Markerink in Lochuizen.
In 1826 was het erve Groot Markerink met bijbehorende gronden, zo’n 25 hectare, gekocht 
door de Needse koopman Roelof Bloos. In 1919 lieten de erven Bloos het erve Groot 
Markerink met bijbehorende gronden veilen.  Delen daarvan, waaronder het huis met schuur 
en erf, werden verkocht aan Albert en Harm Hennink op het naast gelegen de Hunger. De 
toenmalige pachter was de familie Heideman. Het oude huis verkeerde in een dusdanig 
slechte staat, dat het al snel afgebroken werd. De bijbehorende schuur liep tijdens de cycloon 
van Borculo, in 1925, zo veel schade op dat besloten werd ook deze laatste herinnering aan 
het eeuwenoude erf af te breken. Een oude walnotenboom en een waterput hebben nog lange 
tijd deze historische plek gemarkeerd.

Erve Groot Markerink  (Foto fam. Heideman Gelselaar)

Een afschrift van het artikel van Herman Markink en scans van het veilingboekje uit 1919, 
zijn in het archief in de Oale Schole aanwezig.



Poelhoes (Poelhuis) 

Er heeft een huisje of boerderijtje gestaan 
aan de Kipkesdijk in het Noordijkerveld 
genaamd “Poelhoes”.
Jan Poelhuis was de laatste bewoner en is
daarna naar Haaksbergen verhuisd.  
De weide “den Poel” is nu van 
Peterkamp.

N.B. Op de oude kaarten lijkt er inderdaad
een klein huisje te staan aan de kant van de
Noordijkerveldweg. Voor 1880 is het niet 
waargenomen en in 1929 staat het niet 
meer op de kaart. Zie ook onderstaande 
kaart uit 1898.

In de archieven is verder nog geen Jan Poelhuis gevonden. Echter wel een Jan klein Poelhuis, 
welke zich op 17 april 1879 vestigt op het adres E146, dat later verandert in E150. Hij woont 
er met zijn vrouw Jenneken ten Hoopen en kinderen. Het gezin vertrekt op 22 maart 1886 
naar Diepenheim. Daarna lijken er geen nieuwe bewoners te komen. 



Oude afgebroken boerderijtjes en huizen
- op Stembad woonde vroeger de familie Nijman
- op Grimbarg woonde vroeger de familie Oortgiezen
- op ’t Slat woonde vroeger de familie Bos van de Mölle

daarna woonde er de familie Timmerije, welke zich later vestigde als 
fietsenmaker naast café ’t Haantje. Daarna kwam er de familie Lodeweges, die 
het huis kocht. Lodeweges woonde eerst op de Botterfabriek van de familie Bos, 
daarom werden ze ook Botterfiks genoemd. Op het Botterfabriek kwam toen 
molenaarsknecht Poelert. 

Diverse boerderijen en gebouwen op  bovenstaande kaart zijn verdwenen. De Mölle, oftewel 
de molen op de Koldeweje is tengevolge van de cycloon in 1927 van zijn wieken ontdaan en 
later afgebroken. Rond 1950 stond het onderstuk er nog, dat als schapenhok werd gebruikt. 

De Hoeve
Het kasteel, gelegen achter camping d’n Eversman, werd eerder aangeduid als de Hoeve. Er is
in de archieven met betrekking tot de Noordijkse hoeve nog niet veel gevonden. In 1670 lijkt 
er bewoning te zijn, want dan getuigt: Eva Gevecaete ter Hove bij de doop van een kind 
van Egbert op 't Uitslag. Blijkbaar is 't Uitslag op dat moment ook een boerderij. Uit die tijd 
stamt ook onderstaande inschrijving in het verpondingsregister van 1650:

Ter Hoeve. Een aedelijcke haevesaete, toebehoerende joffrouw Gevecoete. Hyrtoe 
gehoort, gelijck haer edele schrijfft, aen bouwlandt 7½ molder gesaeys, tientvrij. 
Hofland ½ schepel. Drie koeweydens, yeder ad 3 daler. 
Onder de Hoeve vallen dan ook nog:
Gerrit Boll, een schamel man in een oldt huysken, daerbij en haefken, geefft ter pacht 
an die vrouw op  den Hoeve 10-10-0.



Noch een schamel man, genoemt Berent in 't Oetslach (Uitslag), in der gelijcken 
huysken met een haeffken, geefft oock an de vrouwe op de Hoeve ter pacht.

Bij de vergaderingen van de Marke Noordijk tussen 1806 en 1830 zijn vertegenwoordigers 
van de erve Hoeve aanwezig, zoals in 1806 de heer Leferse G.G. In de rapportages in 1808 is 
er sprake van dat door de Koetsier gronden zijn aangekocht van de erve de Hoeve. Daarna 
wordt de Hoeve niet meer genoemd. 

Hoeverschuppe
Rond 1830 bestond alleen de bij de Hoeve horende schuur nog: de Hoeverschuppe. Rond 
1820 was het huisnummer 219. Later veranderde dat in E29. Op de eerste kadasterkaart, dus 
rond 1830, is het perceelnummer A493, met huis en erf en in bezit van Egbert Stokkers. In 
1856 neemt schoonzoon Egbert Mengerink de Hoeverschuppe (of Hoeverhof) over. Het 
huisnummer verandert dan van E31 naar E23. Na zijn huwelijk met Dina Marsman uit Laren 
trekt ook zoon Jan Willem weer bij de ouders in. Later trouwt Herman Haarman met Janna 
Mengerink, de dochter van Jan Willem. Ook dit paar trekt in bij Jan Willem en Dina, maar 
dan  in de Koetsier. Uiteindelijk worden ze teruggevonden op het naastgelegen Koetsier. 
Wanneer de Hoeverschuppe is verdwenen is nog niet precies duidelijk geworden. Op een 
kaart uit 1880 is de Hoeverschuppe nog aanwezig, op een kaart van 1900 niet meer. In 1903 
heeft Jan Willem voor de Koetsier een vergunning aangevraagd voor de nieuwbouw van een 
kleine boerenbehuizing. Mogelijk dat toen de Hoeverschuppe verdwenen is.

Uitsnit kadasterkaart 1832 rond de Hoeverschuppe.

Stempert (Stembad)

Stempert (Stembad) stond fussen de Kuper (Kuperbolk) en de G.L. Rutgersweg. Volgens 
een kaart uit 1955 is het huisnummer E32. Volgens de meesters (Nijhof en Boswinkel) was de
laatste bewoner H. ten Elshof, vader van Hendrik Jan ten Elshof op het huisnummer E35. Een 
door Bets Altena genoemde  familie Nijman is niet gevonden. Wel een Gerrit Hendrik 



Nijman, leemgraver bij de steenfabriek van ten Cate, maar die woonde in bij Jan Willem 
Mengerink op de Koetsier.

Aan de Benninkdijk stond links "Huurneman", bewoond door de familie Tijink, welke er later 
tegenover zijn gaan wonen op “Scheunink”. Daarna kwam “Brinkhof”, de familie 
Nijemeisland, de schuur staat er nog. Iets verder was “de Keuer”, de watergoot heet 
Keuersgotte. Verderop, in de hoek Markveldsedijk was “de Richter”, familie Stokkendreef. 
Ongeveer tegenover D.W. Krooshof stond een houten huusken, “de Kattebraak”,  deze 
mensen waren afkomstig van de Kattebraak op het Moazeveld. Later bewoond door de 
familie Bleumink, welke naar Neede zijn verhuisd. Daarna was het in gebruik van Manseum 
Bos, den Student.

Huurneman, heeft gestaan tussen Zwaleman en Brinkhof en was in bezit van de diakonie 
van de Hervormde geneente Neede. Aanvankelijk woonde er de familie Huurneman. Dan 
trouwt Antony Zweers er bij in en wordt in 1857 het plaatsje Huurneman gekocht. Een 
generatie trouwt Gerrit Hendrik Tijink er bij in. De laatste bewoner was de zoon Willem 
Tijink, die de ondergrond van Huurneman aan Gerrit Jan Vruwink heeft verkocht. Onder  
voorwaarde, dat de opstallen werden gesloopt. Voor 1 mei 1912 was Huurneman afgebroken 
en ging Willem Tijink er tegenover wonen op Scheunink. 



De Keuer,  zou aan de Benninkdijk hebben gestaan tussen de Benneker en de Swenske, bij 
de sloot, de Keuersgotte, die langs het eerdere voetbalveld liep. Op de eerste kadasterkaart 
van rond 1830 is er nog geen bebouwing te bekennen. Op de kadasterkaart van 1880 is de 
boerderij wel te vinden. Volgens het veldnamenonderzoek wordt het perceel later nog steeds 
aangeduid met de naam de Keuer. Verderop, ongeveer midden op het voetbalveld stond 
blijkbaar nog een huisje. Op de kadasterkaart van 1900 is zowel de Keuer, als het andere huis 
niet meer te vinden. De aanvankelijke gedachte, dat de woningen verdwenen zijn ten gevolge 
van de aanleg van het spoor Neede – Hellendoorn bleek niet te kloppen. De spoorlijn is 
langs/door Kleine gegaan, welke boerderij mogelijk toen verplaatst is. Het pand komt voor op
de lijst van op te kopen percelen door de Lokaal Spoorwegmaatschappij Neede Hellendoorn.  

De Keuer: uitsnit kadasterkaart 1880.

Volgens het veldnamenonderzoek wordt het perceel later nog steeds aangeduid met de naam 
de Keuer. De Keuer (ook wel als de Keujer geschreven) was waarschijnlijk geen boerderij 
maar het woonhuis van de timmerman Hendrikus Snellink. Hij heeft er mogelijk een 
werkplaats gehad en woonde er met zijn gezin. Hij trouwde in 1834 met Berendjen Breukers 
en zal vermoedelijk toen zelf zijn huis gebouwd hebben. Hij emigreert in 1880 naar Noord 
Amerika. Daarna is van bewoning ter plekke niets meer gebleken. De Visker: verderop 
ongeveer midden op het voetbalveld stond blijkbaar nog een huisje. Dit perceel wordt in het 
veldnamenboek aangeduid als de Visker. Op de kadasterkaart van na 1900 is zowel de Keuer, 
als het andere huis (de Visker?) niet meer te vinden. De aanvankelijke gedachte, dat de 
woningen verdwenen zijn ten gevolge van de aanleg van het spoor Neede – Hellendoorn 
bleek niet te kloppen. De spoorlijn is langs/door Kleine gegaan, welke boerderij mogelijk toen
verplaatst is. Het pand komt voor op de lijst van op te kopen percelen door de Lokaal 
Spoorwegmaatschappij Neede Hellendoorn. 
 
In het veldnamen boek wordt aan het perceel met nummer A726 de veldnaam de Keuer 
gegeven en aan het perceel met het nummer A724 de benaming de Visker. Mogelijk dat die 
benaming hoort bij het huisje, dat er gestaan heeft. Aan dat huisje zijn twee nummers 
toegekend, te weten A725 en A1107.



A1107 is het oorspronkelijke kadasternummer, waarmee na te gaan is wie de eerste eigenaar 
is geweest. Rond 1830 is het huisje daar ontstaan op grond van de Marke van Noordijk. Er is 
aan ene Jan Welmerink recht van opstal toegekend. Jan Welmerink, geboren 2 januari 1782 
en zijn vrouw Harmina Niessink, geboren 14 november 1780 woonden er in een hut met het 
nummer 334. Het huisnummer is later eerst veranderd in E101 en daarna E103. Op 28 
november 1845 is Harmina overleden en op 1 mei 1847 is Jan vertrokken naar het huis met 
nummer B39. Engbert Jan Bannink, dagloner geboren te Vorden was er op 26 december 1845 
blijkbaar al bij ingetrokken. Op 30 mei 1860 heeft Engbert Jan Bannink het huis verlaten en is
vertrokken naar Markelo.
Het huisnummer verandert van E103 naar E108. Zoon Hendrik Jan Bannink is er toen met 
zijn vrouw Garritdina Ordelman blijven wonen. In oktober 1863 overlijden zowel Hendrik Jan
Bannink als zijn zoon Jan. 
Op 4 augustus 1864 komt Jan Visser er met zijn gezin bij in wonen. Dit is mogelijk een 
verklaring voor de eerder genoemde naamgeving van het perceel: de Visker. 
Het huisnummer veranderde van E108 naar E 34b. Jan is op 20 januari 1872 overleden. Jan 
was getrouwd met Berendina Kleinbrinke. Na het overlijden van Jan hertrouwt Berendina met
Gerrit Willem Klanderman en trekt daar bij in op het adres E104, later E106.
Het spoor op het adres E108 lijkt hier dood te lopen. De verandering van huisnummer E108 
naar E34b is niet te verklaren en zal mogelijk een verhuizing hebben betekend. Naast 
Berendina zijn ook de kinderen elders ondergebracht. Alle bewoners lijken vertrokken.
Waarschijnlijk is daarna Gerrit Jan ten Elshof er komen wonen en is zijn zoon Hermannus er 
blijven wonen tot ze rond 1905 verhuisd zijn naar de andere kant van de Benninkdijk, de plak 
waar de familie ten Elshof nu nog steeds woont.

Met betrekking tot de Keuer (ook wel de Keujer) is er in het boek over de familie Huurneman 
door Rob Stokkers het volgende vermeld:
 Hendrik Jan Huurneman, geb. Neede-Lochuizen huisnr. 6 op 24-8-1876, landbouwer 
(18981917), bierhuis-/verlofhouder (1917 e.v.), voerman (1917-1918), dagloner (1918-1927), 
arbeider bij de Coöperatieve Boerenbond (1928-1940), ovl. Eibergen (ziekenhuis) 11-8-1874, 
tr. Neede 23-7-1898 Harmina Gerritdina Snellink, dv. Jan Snellink, landbouwer en Hendrika 
Hondelink, geb. Neede-Lochuizen huisnr. 18 op 18-8-1874, ovl. Neede 30-3-1935.
Zij trouwen in bij hun (schoon)ouders Jan Snellink en Hendrika Hondelink op het plaatsje de 
Keujer, huisnr. 18 en nadien huisnr. 17 in de buurtschap Lochuizen onder Neede. Dit plaatsje 
is eveneens bekend als de pachtboerderij Nijenhuis en heeft gestaan aan de Nijenhuisweg 1. 
Het omringende gebied dat ruwweg is gelegen tussen de Visschemorsdijk, Waterleidingdijk 
en Kieftendijk wordt ook wel aangeduid als het Vliersche Veld.

Zowel deze Jan Snellink, als de eerder vermelde Hendrikus Snellink hebben een 
gemeenschappelijke voorouder, Gerrit Snellink, die getrouwd was met Aeltjen ten Bosch, 
dochter van de kooiker Harmen ten Bosch, die woonde op de boerderij de Kooi in het 
Stokkumerbroek. De benaming voor de Keuer in Noordijk, als ook ten aanzien van de Keuer 
in Lochuizen (Nijenhuis aan de Visschemosdijk) zullen warschijnlijk aan de genoemde 
kooiker, dan wel de boerderijnaam de Kooi zijn ontleend.

Terug naar de Keuer.
Op een schoolfoto uit 1893 is aangegeven, dat J.H. Groothornte blijkbaar van de Keuer komt.
Naast de Keuer in Noordijk is er ook in Neede (Lochuizen) aan de Visschemorsdijk sprake 
van de Keuer, daar waar in 1907 Jan Hendrik Groothornte is komen wonen. De huisnaam de 
Keuer blijft blijkbaar bestaan, want anno 2016 is aan Jannie Wilbrink – Groothornte ook de 
naam Jannie van de Keuer gekoppeld. Even is gedacht dat Jan Hendrik Groothornte in 



Noordijk op de Keuer heeft gewoond. Dat blijkt niet het geval te zijn; hij heeft ingewoond bij 
Schukkink op de boerderij Leussink. Na zijn huwelijk op 8 januari 1907 komt hij naar de 
Keuer in Lochuizen, de boerderij die eigenlijk erve Nijenhuis heette.

Op Nijenhuis woonde eerst C. te Nijenhuis. Daarna komt Berend te Roller er wonen. Het 
huisnummer is eerst Nr. 315, later F15. Volgens de eerste kadastergegevens is erve Nijenhuis 
en het naast gelegen huisje in bezit van Waander Nedgberink en consorten. De familie te 
Roller blijft er wonen tot ze op 16 september 1848 emigreren naar Noord Amerika. Op 1 
november 1848 komt Gerrit Jan Snellink er samen met zijn vrouw Catharina te Paste wonen. 
 

 

Olthof, heeft gestaan aan een zandweg tussen het oude meestershoes (eerder boerderij 
Geerdink, thans villa familie Timmerije) en de boerderij Scheunink (eerder bewoond door 
fam. Tijink, thans Alink). Olthof werd voor 1800 bewoond door de rotmeester van Olthofs 
rot. Olthof is rond 1850 afgebroken, want op 3 juli 1849  heeft Gerrit Jan Stokkers de te 
demonteren waterput gekocht. 



Boerenbrink Noordijk anno 1830. Brinkhof, Huurneman, Olthof en Wanink zijn verdwenen.



Den Hamer en de Knieptange zijn dubbele woningen, die rond 1910 gebouwd zijn door resp. 
de Steen- en pannenfabriek van ten Cate en de steenfabriek van Huinink op het Kisveld. Den 
Hamer is, weliswaar verbouwd, nog steeds aanwezig. Vroeger bewoners Embad Wassink en 
Bakhoes. De Knieptange is afgebroken en door nieuwbouw vervangen. Vroegere bewoners 
G.J Vonderman, later Wansink, en Hanna te Velthuis en later Mengerink “Helleman”.





Direct achter de school stond het oale Meistashoes, vroeger bewoond door meester Tormijn. 
Ook de familie Mol en Meistas Mol genoemd, die later naar de Menger zijn verhuisd. Daarna
stond aan deze verdwenen zand weg “Olthof” bewoond door de fam. Elferink, die later zijn 
verhuisd naar het boerderijtje aan de Elsmansdijk, nu Simmelink, toen Veld Olthof.



Vrielink, ook wel de Richter.

Aan de Haardijk heeft gestaan “Vrielink”. De oude Gaitdine was eerst getrouwd met 
Sprukkelhorst (de zoon van A.J. Sprukkelhorst). Na overlijden van haar man trouwde 
Gaitdine met Ten Elshof (broer van Manseum van de Zweinsker) en verhuisden later naar 
Kuper Bolk. Dochter Diena huwde met Athonie Beltman.
De familied Huisjes heeft als laatste op “Vrielink” gewoond.

Volgens de eerste kadastergegevens was rond 1830 de benaming van het huis de Richter en 
was het huis en erf onder nr. A1027 in het bezit van Hendrik Jan Frielink. Later werd het huis 
Vrielink of de Vrieler genoemd. Rond 1830 was het huisnummer 262, met als bewoners het 
gezin van Hendrik Jan Frielink en Janna Bouwman. Het huisnummer verandert in E93.
Hendrik Jan woont er tot aan zijn dood in 1865. Daarna woont zijn zoon Hendrik, die wever 
is, er met zijn gezin. Hendrik met zijn vrouw Henders Snellink en hun twee kinderen Hendrik 
Jan en Hendrikus vetrekken op 19 augustus 1871 naar Amerika. Het huisnummer is dan E101.

Als laatste woonde er de familie W. Huisjes, die naar de door de ruilverkaveling vrijgekomen 
woning van de familie Stokkers aan de Bliksteeg is verhuisd. Daarna is de Vrieler afgebroken.
Voor dat de familie Huisjes er kwam wonen, woonde er de familie Derk Kleine. Het 
huisnummer was toen E106. Derk is er direkt na zijn huwelijk met Berendina Assink op 26 
mei 1894 komen wonen. Wie er tussen 19 augustus 1871 en 26 mei 1894 op Vrielink hebben 
gewoond is niet duidelijk geworden.

Of Gaitdine Sprukkelhorst, meisjesnaam Gerritdina Weernekers, of later ten Elshof op de 
Vrieler heeft gewoond, zoals Bets Altena beschreven heeft,  was niet te achterhalen. Het ziet 
er niet erg naar uit, omdat haar verblijf aan de Rutgersweg, daar waar nu Arie Wesseldijk, een
afstammeling van Garrit Jan Sprukkelhorst, woont, goed te traceren is. Aanvankelijk woonde 
daar de familie Weernekers. Sprukkelhorst is er bij ingetrouwd. 

Op de “Vijje” heeft vroeger de familie Mol gewoond, die later naar Geesteren is verhuisd. 
Den olden Vijje ging naar Goorhoes klompen maken. Hier zijn oude verhalen over verteld. 
Later woonden op de “Vijje” de Hietbrinks, ook den Denger genoemd. Misschien hebben 
deze eerst op “den Denger” gewoond. 
Daarna komt “de Pösse”, en iets verderop, waar nu nog een grote lindeboom staat, dzaar 
stond “de Denger”. De grootmoededr van Jan Derking kwam daar vandaan en heette 
Dengerink.



Aan de ander kant van “Pellenbarg”, bewoond door J. Bannink, ook wel Jan Koop, ofwel in 
de weide voor den “Koken”, heeft vroeger een huis gestaan, “den Koek”, bewoond door de 
familie Bouwman, welke later zijn verhuisd naar de Bliksteeg (is nu B. Bultman)

Wat men nu nog Schuurman (D.J. Meulenkamp) noemt, heette eigenlijk “Moskes Jan; maar  
omdat hierop G.J. ten Harkel heeft gewoond bracht die de naam mee, want “Schuurmman” 
heeft aan de andere kant van de weg gestaan, waar de familie ten Harkel heeft gewoond.

 Op “Schuurman” heeft vroeger de ten Harkel familie gewoond. Toen de oude moeder 
overleden was, zijn de ten Harkels naar Markvelde gegaan op de boerderij wat men nu 
Korenblik noemt, aan de Deldenseweg, “de Brunte”.  Hendrik Jan ten Harkel is daar weer 
getrouwd met Minameuje Stegeman, die weduwe was. Toen de jongens groter waren is Gerrit
Jan gaan wonen op Moskes Jan en heeft zijn bijnaam Schuurman meegenomen en zodoende 
zegt men nu nog van Schuurman in plaats van Moskes Jan. Hendrik is later gaan wonen op 
het huis bij de Noordijkse molen (thans Kolkman) daarna weer op het postkantoor.

Het huis van J. Lam heette Moskes Aornt Jan. De familienaam is te Goorhuis. Het huis van 
Hendrik Lam was “de Bungel”, vroeger bewoond door de familie Timmerije. Men zegt nu 
nog van Derk van den Bungel.



Het villaatje, van J. H. Groothornte, is thans J. Nijland, daar heeft vroeger gestaan “de 
Schreur” bewoond door de familie Riethorst, later naar Kisveld verhuisd.
Verderop achter Rooiman (“Mosken”) heeft gestaan “Meengsman” daar hebben gewoond 
eene Truumeuje gehuwd met J. Geerdink (een broer van Willem Geerdink). Toen J. Geerdink 
was gestorven kwam daar bij in wonen Gerrit Hendrik en Gerritjen Groothornte, den klein’n 
Niejhoes genoemd, later is Truumeuje getrouwd met Boeink die op “Moggert” woonde en 
toen zijn ook de Groothorntes meegegaan naar Moggert. Meengsman werd toen verhuurd 
aan de familie Markink, ofwel “Bolkman” afkomstig van het “Bolkshoes” in Markvelde 
(Steenmorsweg). Op Meengsman hebben ook gewoond de familie ter Haar, welke later zijn 
verhuisd naar “Tuutemans. Zo doende zegt men nog van Tuutemans en Meengsman.



Direct achter Vonderman,  naar de Voort, heeft gestaan “de Brunnik”. De weide is nu van 
Peterkamp. 
Verderop heeft gestaan “Voortje”, ook wel genoemd “Veurtje”.

Veurtje
Veurtje is de huisnaam van een boerderijtje aan de Voort. Op Veurtje woonde rond 1820 
Hendrik Veurtjes met zijn gezin, bestaande uit zijn vrouw Janna Temmink, zijn zonen 
Berend, Jan en Jan Hendrik en zijn moeder Jenneken Heerdink. Ook zijn vader Berend 
(Busschers) Veurtjes woonde er voor zijn dood.
Rond 1830 is volgens het kadaster het huis en erf op het perceelnummer A180 in bezit van de 
weduwe van Hendrik Busschers, Berendina Markerink. Berendina woonde op Deeskers, 
alwaar ze hertrouwd is met Gerrit Jan Klooster. Er is een familierelatie met de bewoners van 
Veurtje, ook Busschers.

De laatste bewoner van Veurtje was Berend Jan Geukes, beter bekend als Bearnd Veurje. Met
zijn familie is hij verhuisd naar Neede. Het laatste huisnummer was E138. Tijdens de 
ruilverkaveling rond 1960 is het boerderijtje afgebroken. Berend Jan was door zijn huwelijk 
met Jenneken Bannink in 1932 ingetrouwd op Veurtje. Jenneken is een achter-kleindochter 
van Gerrit Jan Bannink, die in 1858 door zijn huwelijk met Hendrika Veurtjes ook al op 
Veurtjes ingetrouwd was. Hendrika stamt af van Berend Busschers, die ook Berend Veurtjes 
wordt genoemd. Hij is mogelijk na zijn huwelijk in 1779 naar Veurtjes gekomen en heeft toen
de naam overgenomen.  

Voortmaat

Komend vanaf Noordijk, schuin tegenover Bouwmeester, heeft gestaan de Voortmaat. ROND
1830 was dat een hut, met huisnummer 350. Het huisnummer veranderde in E63, de bewoner 
was de klompenmaker Gerrit Wanink. Nadat hij in 1843 in Rijssen is overleden vertrekt de 
achtegebleven familie op 1 mei 1845. 



Tussen Grijzen (de Graof) en Reurink (Harmans) lag vroeger een dennen en eikenbos. Het 
huis, dat hier gestaan heeft heette “de Pruike”. De grond heette “de Pruikenkamp”.Diene 
Stegert haar moeder, Jannemeuje,  kwam destijds van “de Pruike”.
Iets verderop, in de hoek Elsmansdijk en Markveldsedijk heeft een huis gestaan, “Voort Jan 
Willem”, = Wanink, die eerst op de Breuje had gewoond.
Daar achter op de Beussenkamp heeft  gestaan “de Beuze”.
Iets verderop staat “de Veldsnieder” van de familie Timmerije. Timmerije, omdat Willem, 
zijn vader, ook van  alle knutsel en slijkwerk deed noemden de mensen hem de Veldsmid.





Bij ons achter in de tuin, aan de oude weg, heeft ook een huis gestaan, “de Bleeke”, waarin 
woonden een man en een vrouw zonder kinderen. Het oude verhaal zegt, dat daar een olieton,
welke in de kelder stond, was gesprongen (de banden welke van twijg waren dus). De olie 
stroomde door de kelder en door deze schade was de vrouw gek geworden.(De olie was 
raapolie, die geslagen was van raapzaad).
Iets verderop stond “Esken”, weer verderop aan den Boonendiek heeft “de Boone” gestaan. 
(Is nu de weide van Reurink)
Tegenover Goareman (= nu Schoolweg) stond “de Blaauwhand”, waarvan een fotyo met 
Dieke van de Selle.

De Boone 
De Boone is volgens de kadastergegevens van 1830 in bezit van de erven  van de Needse 
bakker Arend Smit. In die tijd werd de woning bewoond door Hendrik Hoefman, en later 
Derk Willemsen. Op 2 november 1830 maakt Derk Willemsen plaats voor Gerardus Jansen, 
die in 1833 naar Goor vertrekt. Daarna verblijft Arend Jan Fokkers er korstondig. Want nog in
1833  trekt hij met zijn gezin in bij zijn schoonvader Marten Keizers op de Mors. Daarna 
vertrekt de familie naar de Willem, dat daarna en nog steeds de Fökker is gaan heten. Het ziet 
er naar uit dat daarna de Boone niet meer bewoond is.



X – Deepert: Achter boerderij “de Hesseler” heeft vroeger een huis gestaan genaamd 
“Deepert”. Daar heeft gewoond de familie Bleumink, welke later zijn verhuisd naar 
“Scheunink”.
Gerrit Jan Bleumink en Hendrika Mensink waren grootvader en grootmoeder van Gerritje 
Vonderman. Uit dit huwelijk waren geboren Arend Herman, Hendrik Jan, Jan, Hendrik, 
Gerrit en Hendrika = de moeder van Gerritje. Later waren de familie Bleumink weer 
verhuisd naar “Voortman” in Nettelhorst.

Mijn grootmoeder (van Gerritje Vonderman (Wormgoor-Nijhof)) Hendrika Mensink, 
grootgebracht bij Voskamp (de Scholte) is getrouwd geweest met Gerrit Jan Bleumink. Ze 
hebben eerst gewoond op “’n Deepert”, later op “Scheunink” (Tijink). Uit dit huwelijk zijn 
geboren Arend Herman, Hendrik Jan, Jan, Hendrik, Gerrit en Hendrika, mijn moeder.
Toen Hendrika Mensink trouwde waren er nog 4 ongetrouwde broers van Gerrit Jan thuis op 
“d’n Deepert”. 

- Hendrik Jan (de Olde Kaart?) Gelselaar, vader van Dieke van de Pösse Noordijk
- 1 broer is naar Delden gegaan. Koetsier van …..=
- 1 broer is naar Winterswijk gegaan (treinconducteur). Is later verongelukt bij het 

rangeren
- 1 broer is naar Hengelo gegaan. Wat voor werk die heeft gedaan weet ik niet

Deepert is afgeleid van de familienaam Dieperink, die er vroeger woonde. Rond 1825 is 
volgens het kadaster het perceelsnummer A921 met huis en erf  en in bezit van de weduwe 
van Gerrit Jan Dieperink, werkster wonende in Neede. Het naastgelegen huis, nr. A918, en de 
tussenliggende gronden horen  ook aan de weduwe. Beide huizen hebben het huisnummer 
223. 



Ergens tussen 1840 en 1850 komt Gerrit Jan Bleumink met familie op Deepert  wonen. Het 
huisnummer is dan E41. Tussen 1870 en 1880 wordt Deepert weer verlaten en verhuist Gerrit 
Jan met familie naar Scheunink, onder huisnummer E115. Waarschijnlijk is Deepert daarna 
niet meer bewoond en afgebroken.
Op 25 februari 1904 verhuist de familie, naar een woning binnen de gemeente Borculo. 
Waarschijnlijk onder Geesteren,  aan het eind van de Horstweg, thans Nettelhorsterweg 44, 
waar de nakomelingen nog steeds wonen.

Van “den Dreesken” is verder nog niets bekend.

Voor 1811 werd “Dreesken” bewoond door Lammert Drieskes, genoemd naar de boerderij. In
1830 is volgens de kadastergegevens het kavelnummer A921, betreft het huis en erf en de 
eigenaar is Gerrit Jan Klooster, wever in Noordijk. Het bezit ook de naastgelegen tuin onder 
nummer A924.
Volgens het bevolkingsregister  van 1825 is het huisnummer dan 224 en heet de bewoner 
Gerrit Jan Klooster. Hij woont er samen met zijn vrouw  Berendina Markerink, die weduwe is
van Hendrik Busschers en de kinderen uit haar eerder huwellijk Jan, Hendrik Jan en 
Hendrika. 
Het huisnummer verandert daarna in E41, E42 en E45.
Gerrit Jan Klooster woont er tot zijn overlijden op 22 november 1845. Ook zijn vrouw 
Berendina Markerink blijft tot haar overlijden op 6 maart 1850 op Deesker wonen. Daarna 
woont haar zoon Jan er met zijn vrouw Jenneken Leusink en de kinderen Hendrika, Arend Jan
en Berend Jan. Nadat Jan overleden is, hertrouwt Jenneken met Hermannus Willemsen en 
vertrekt naar het adres F1 in Lochuizen.





Meerman (ter Meer)

Erve Meerman, ook wel Meermansplaats genoemd, heeft gestaan aan de Borculosweweg 
naast loonwerker Olminkhof. Het is eeuwenlang bewoond door de familie ter Meer, wiens 
naam ook aan de erve ontleend is. 

Kadasterkaart 1832 met Meer op  het Kisveld.



De Pin en de Pruishut

De Pin en de Pruishut zijn verdwenen huizen langs de Uitslagdijk. Ze hebben gestaan tussen 
de Klumper (de Haas) en Borgman, aan de andere kant van Uitslagdijk. Volgens de 
kadastergegevens uit 1830 was:

de Pruishut, met kadasternr. A474, huis en erf, in bezit van Harmen Wanink, 
landbouwer te Noordijk. 
de Pin, met kadasternr. A479, huis en erf, in bezit van Hermanus Mengerink, 
landbouwer te Noordijk.

Volgens het bevolkingsregister werd:
de Pin werd rond 1830 bewoond door de weduwe Janssen/Schreurs Willemina en 
gezin. Willemina was kraamster. Op het adres woonde ook haar zoon, de marskramer 
Bernardus Weerkamp. Het gezin is in 1833 naar Goor vertrokken en in 1834 is de Pin 
afgebroken. Het huisnummer was 207, een E nummer is er nooit aan toegekend.
de Pruishut, werd rond 1830 bewoond door de dagloner Hendrik Wennink en gezin. 
Hendrik en zijn vrouw zijn beide in 1833 overleden. Na 1834 is het gezin van de zoon 
Hendrik Jan verhuisd naar de Ruwenhof en is de Pruishut afgebroken. Het nummer 
van het huis was 206, een E nummer heeft het niet gehad.

Kaarten met de ligging van de verdwenen 
Pruishut en de Pin aan de (huidige) 

Uitslagdijk. 



Riethorst, was gelegen aan de huidige Eigdeweg 2, is rond 1900 gebouwd en rond 2010 
afgebroken. Hendrik Jan Riethorst, leemgraver bij Huinink, is er op 10 juni 1912 komen 
wonen. Hij was een aantal jaren daarvoor gehuwd met Jenneken Hietbrink.

Riethorst, nog bewoond in de zomer, verlaten in de winter.
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