
Boerderijnummer   3.1.092 
Erfnaam    Zweers - Langen Arend 
Oudste vermelding   ca 1912 
Huidig adres Twikkelerweg 25 
 
Historie boerderij 
 

Arend Zweers (1816-1900) geboortig uit Borculo 
belandde hier via de Holter Borkeld, de Roosdomsweg 
en de Holtdijk nabij Verdriet. Hij was eerst getrouwd met 
Berendina Heuten en hertrouwde later met Harmina ter 
Welle (Witten). Hun oudste zoon Berend Hendrik (1857-
1937) die nog in Holten was geboren, trouwde in 1884 
met de Larense Gerritje Scholten (1859-1941). Dit 
echtpaar woonde enige jaren in een huisje dat stond op 
de plek waar nu de Goorse begraafplaats is gesitueerd 
(3.1.155). Later woonden ze enkele jaren aan de 
Stoevelaarsweg nabij Stegen.  
Berend Hendrik Zweers kocht omstreeks 1909 aan de 
Twikkelerweg een stuk heide en bouwland, ter grootte 

van bijna ½ ha, van de jachtopziener Derk Jan Klein Nagelvoort. 
Daarop bouwde hij enkele jaren later, samen met zijn inmiddels 
getrouwde zoon Arend Jan, een huis op.  
In 1939 werd dit flink verbouwd, doch in 1956 ging het 
boerderijtje in vlammen op. Er werd een nieuw woonhuis 
gebouwd dat kleinzoon Jan Hendrik Zweers op naam kreeg. Het 
vee werd toen in een aparte schuur gestald, echter in 1985 werd 
gestopt met boeren en een jaar later werd het woonhuis vernieuwd. 
Sindsdien is de schilder Tonnie Herman Zweers, die tot dan aan de 
Romijnlaan woonde, de eigenaar. 
 
                                                                    
 
                                                                                          Bakhuis 
 
Bewoners: 
 
► Eerste bewoner was dus Berend Hendrik Zweers (1857-1937) die in 1884 was getrouwd met Gerritje 
Scholten (1859-1941). Berend Hendrik stond afwisselend te boek als fabrieksarbeider en landbouwer. Het 
echtpaar kreeg 3 kinderen: Jan Hendrik die jong overleed, Harmina die naar elders vertrok en de oudste Arend 
Jan Zweers (*1888) die de opvolger werd.  
 
► Arend Jan, toen fabrieksarbeider van beroep, trouwde in 1911 met Tonia Eggink (†1963). Het echtpaar 
kreeg 4 kinderen: Berend Jan (*1912) die trouwde met de Borculose W.J. Nijhof, Johanna Gerritdina (*1913) die 
naar elders vertrok, Harmina (*1918) die in 1946 trouwde met de Needenaar Jan Nijland en Jan Hendrik (*1915) 
die de opvolger werd.  

 
► Jan Hendrik trouwde in 1943 met Hendrika Verveda die 
hetzelfde jaar, na de geboorte van hun kind, al overleed. De 
weduwnaar hertrouwde in 1946 met de uit Ambt Delden 
afkomstige Hendrika Hermina Hobbelink. Er werden 5 kinderen 
geboren: Tonia Aleida (*1943), Jenneken Hendrika (1946-1947), 
Arend Jan Hendrik (*1947), Gerrit Frederik (*1950) en Tonnie 
Herman (*1951). 
 
► Zoon Tonnie Herman Zweers (*1951) trouwde in 1974 
met Gerda van Doornspeek (*1954) en ging aanvankelijk wonen 
aan de J.C. Romijnlaan in het dorp. In 1987 betrok hij met vrouw 
en kinderen, na een renovatie, deze woning. 

18-5-1961  
Het echtpaar A.J. Zweers-T. Eggink te 
Herike Markelo, hoopt 20 mei zijn gouden 
huwelijksfeest te vieren. De beide oudjes, 
die ieder 73 jaar oud zijn, genieten nog een 
goede gezondheid en verrichten nog 
dagelijks hun werkzaamheden op de 
boerderij. De heer Zweers was vroeger 
werkzaam bij de toenmalige 
margarinefabriek van de Gebr. Mulder te 
Goor, daarna bij de Nettenfabriek van de 
fa. Jannink te Goor en tenslotte als 
voerman bij de steenfabriek van de fa. Van 
Eerden bij Markelo. 
 


