
Boerderijnummer   3.1.255 
Erfnaam    Erve de Keujer/Bekkenkamp 
Oudste vermelding   1928 
Huidig adres Herikerweg 8  
 
Historie boerderij 
 
Nadat z’n boerderij de Keujer (3.1.250) in 1926 was afgebrand werd door Teunis Luttikhedde (1862-1958) hier 
een nieuwe woning gesticht. Hij bracht samen met z’n vrouw Geertrui Lammertink enige tijd door bij z’n 
dochter en schoonzoon aan de Twikkelerweg (3.1.066) vóór hij deze woning betrok. Het was echter maar voor 
korte tijd want in 1931 overleed zijn vrouw, waarna hij weer terugkeerde naar de Twikkelerweg en toen dit pand 
verhuurde. Schoonzoon Engbert Bekkenkamp van de Twikkelerweg erfde vervolgens deze boerderij. 
 
Bewoners:  

► Na het vertrek van de eigenaar, Teunis 
Luttikhedde, naar de Twikkelerweg waren de eerste 
huurders Jan Scholte in ’t Hoff en z’n vrouw 
Egberdina Willemina Kolkman. Ze vertrokken in 
1933 naar zijn ouderlijk huis en Stokkum en vandaar 
naar het ouderlijk huis van z’n vrouw (Markelo 
1.5.060). 
 
► Nieuwe huurders werden vervolgens in 1933 
Gerrit Hendrik Dikkers (*1876) en Arendina 
Teeselink (*1875) met wie hij in 1904 in Goor was 
getrouwd. Zoon Hendrik Dikkers werd de opvolger 
en trouwde met Anne Wijnbergen. De familie 
Dikkers vertrok in 1950 naar Herikerbergweg 2.  
 
 

► Ze werden hier opgevolgd door eigenaar Gerrit 
Bekkenkamp afkomstig van de Twikkelerweg (3.1.066). Gerrit was 
buschauffeur van beroep en getrouwd met Trui Roosdom van 
Koekgait.  
Gedurende de periode 1954 – 1956 hadden ze inwoning van de 
familie Hendrik Veltkamp-Schut en in 1958 kwam vader Engbert 
Bekkenkamp afkomstig van de Twikkelerweg hier inwonen. 
Gerrit en Trui hadden 2 zoons: Bertie (*1955) die trouwde met 
Hanny Lammertink (*1958) en Gerrit (*1961) die naar Goor 
vertrok. 
 

► Bertie en Hanny kregen 3 zoons Gerjan, Kim en Ruben. Het gezin vertrok naar de Stationsstraat in 
Markelo, waar het huwelijk op een scheiding uitliep. 
 
► Nieuw eigenaar /bewoner werd toen de familie Beelen-Gorel die er o.a. de schoonheidssalon “Slender 
You” exploiteerden. Inge Gorel verhuisde in augustus 2008 naar Neede, terwijl ze nu de zaak “Fit for lady” in de 
Kerkstraat in Goor heeft. 
 
► De nieuwe bewoners die in 2008 deze woonboerderij kochten zijn twee stellen, te weten René Roelofs 
(*1973) en Angelique Jensen (*1979) afkomstig uit Vorden en Denian Jensen (*1985), de broer van Angelique, 
met Elise van der Hoorn (*1981) afkomstig uit Werkendam. 

Woonboerderij De Keujer / Bekkenkamp 

10-06-1931.  
Te huur bij inschrijving voor de tijd van 
zes jaren: boerenerfje gelegen te Herike, 
gemeente Markelo, aan dee grintweg 
Goor-Rijssen, op ongeveer ½ uur afstand 
van Goor, groot 3 H.A.. 40 A. bestaande 
in: nieuw gebouwd huis en schuur, met erf 
en bouw- en weiland, toebehorende aan 
Teunis Luttikhedde. te Herike. 
Aanvaarding 11 november 1931 
(bouwland stoppelbloot). 


