
Boerderijnummer   3.1.302 
Erfnaam    Erve Weidewillem 
Oudste vermelding   1868 
Huidig adres Stoevelaarsweg 4  
 
Historie boerderij 
 

Jan Willem Ziegeler, directeur van het postkantoor in 
Goor, die aanzienlijk wat grond bezat in Herike stichtte 
hier in 1868 op een stuk hooiland een boerderijtje. 
Ruim 20 jaar later, in 1891, verkocht hij dat met 4½ 
hectare grond aan de pachter Berend Willem 
Kevelham. De omvang van de boerderij is sindsdien 
nauwelijks gewijzigd. 
Sluitsteen boven de niendeure met jaartal 1896. 
 
Bewoners: 
 
► Berend Willem Kevelham (1827-1896) was 
een zoon van Willem Kevelham en Janna Schutte op 
Snellink in Stokkum (Stokkum 2.2.190). Hij was 

echter geboren in Haaksbergen omdat het huwelijk van z’n ouders na z’n geboorte werd voltrokken. Toen z’n 
vader in 1834 overleed, hertrouwde z’n moeder in 1836 met Jan Hendrik Immink (3.3.030) op welke boerderij 
hij als kind opgroeide. Berend Willem vertrok in 1852 naar Delden, maar kwam terug om in 1867 te trouwen 
met Jenneken Brinkmans (1829-1905) van Huiskes (3.3.020). Het echtpaar vestigde zich op het nieuwe 
pachtboerderijtje dat de naam WeideWillem kreeg. De ongehuwde broer Hendrik Kevelham (1830-1915) kwam 
met hen mee. In 1898 kochten ze het door hen gepachte boerderijtje met 4½ hectare grond. 

 
► Berend Willem en Jenneken kregen één zoon: Hendrik Willem 
(1868-1945) die in 1898 trouwde met de in Ambt Delden geboren Dina 
Bartha Willemsen (1875-1902) en een half jaar na haar overlijden, in 1903 
met z’n achternicht Gerritdina Immink (1876-1949), afkomstig van de 
boerderij Immink in het Groenland (Markelo 1.5.036). Hendrik Willem 
kreeg 7 kinderen: uit z’n eerste huwelijk: Berend Hendrik (*1899), 
fabrieksarbeider in Hengelo, die in 1926 trouwde met Willemina 
Straalman (*1906) van Pölgait aan Groenlandsdijk 6 en Johanna Hendrika 
(1900-1905) die als 5-jarige overleed in Ambt-Delden en uit het tweede 
huwelijk: Derk Jan (1904-1976) die ongehuwd bleef, Berendina Johanna 
(1906-1984) die ook ongehuwd bleef, Hendrika Geertruida (1909-1980) 
die in 1930 trouwde met Hendrik Renneboom op ’n Bol in het 
Markelosebroek (Markelo 1.6.150), Hendrik Willem (1914-1984) die 
ongehuwd bleef en Hendrik (1917-1987) die de opvolger werd. 
 
► Deze jongste zoon Hendrik Kevelham trouwde in 1948 met 
Hendrika Rabe (1916-1983) afkomstig van de boerderij Maandag in het 
Stokkumerbroek (Stokkum 2.3.025). Dit echtpaar kreeg een zoon Gerrit 

Willem Herman (*1949) en een dochter Hermien (*1953) die in 
1973 trouwde met Hendrik Rengerink op Herberg de Kemper in 
Elsen en in 2009 hertrouwde met Wim Elkink, geboortig van 
Vosgezang (Markelo 1.5.220). 
 
► Gerrit Willem Herman (*1949) werd de opvolger en 
trouwde in 1975 met Helma Ebeltjes (*1952). Zij kregen 3 
kinderen: Marcel (*1977), Roy (*1978) en Nico (*1982). 
Omstreeks 1975 bouwden ze vóór de boerderij een nieuwe 
burgerwoning. De boerderij zelf wordt vanaf die tijd als 
woonboerderij verhuurd. Vanaf 1987 tot 1990 aan de familie van 
der Wal en vanaf 1990 aan Linda Ebeltjes (*1961).  
 

Gerritdina Immink en Hendrik 
Willem Kevelham, omstreeks 1922 

25-5-1955  
Varkensmoeder met te veel kinderen 
Dezer dagen heeft een zeug van de 
landbouwer Kevelham te Herike (gemeente 
Markelo) het leven geschonken aan zeventien 
biggen. Een dergelijke hoeveelheid kroost kan 
de moeder niet van voedsel voorzien en enkele 
varkenskinderen krijgen nu zeven keer per 
dag een flesje melk. In de eerste dagen na hun 
geboorte kregen ze dat ook ’s nachts. De 
biggen hebben zolang in een konijnenhok 
onderdak gevonden. Ze groeien flink. 


