
Boerderijnummer   3.2.270 
Erfnaam    Erve de Welmer 
Oudste vermelding   ca 1640 
Huidig adres Herikerweg 30 
 
Historie boerderij 
 
Erve de Welmer is gesticht in de 17e eeuw. Het wordt in 1674, bij de vergoeding van de schade uit Munsterse 
oorlog, genoemd met de naam Welmers. In 1675 woonde er pauper Arend Welmer. 
 

In 1682 wordt Meynert Cremer als eigenaar van de 
boerderij genoemd en in 1752 Dengerinck uit 
Verwolde. 
 
Harmen Welmers kocht in 1745 voor f 222,- van 
Jacob Eertinck en Tobias van Ommen een “stuck 
bouwlant genaemt de Steen-Bree en nog 2 kleine 
stukjes alle te Harke gelegen”. 
 
In 1754 wordt er een maagscheiding opgemaakt 
wegens het overlijden van Harmen Welmers. De 
weduwe Aeltjen Frilinck zal hertrouwen met Jan 
Heyngs. De nagelaten kinderen zijn Jan en Jenken. 
De voogden zijn Jan Stouvelman en Wyllem 
Huitemans. De kinderen krijgen voor vaderlijke 
goed ieder f 50,-; Jan zal nog hebben een gust 
beest van 2 jaer en vaders kiste. Jenneken 
bovendien nog een koe naast de beste, een nieuwe 

kiste van 4 voet en kistenvullinge op naberlijke wijse, een paar linnen bedde, een swart bruitskleed, een sijden 
schorteldoek, een paar stoelen, een wiel en een brake. 
 
In 1761 kopen Jan en Aeltjen Welmers voor f 800,- van Willem en Harmina Meyer uit Verwoolde het halve 
plaatsjen Welmers zoals de coperen hetselve in gebruik hebben gehad. 
Jan en Aeltjen lenen die f 800,- van Jan Lonink, zoon van wijlen Jan Lonink of Volkerink. 
 
In 1778 lenen Jan Welmers en Janna Koelers f 850,- van Jan Meyer met als onderpand het hun toebehorende 
halve plaatsjen Welmers en 3½ schepel bouwlandt genaamt de Steenbree. 
 
In 1782 geeft Janna Koelmans aan dat haar man Jan Welmers is overleden en dat daardoor op haar kracht 
huwelijksche voorwaarden is gedevolveert het ¼ part van het catersteedjen Welmers, alsmede de halfscheid van 
een stukjen land groot 3 schepel in den Harker Esch. 
 
In 1786 kopen Gerrit en Janna Welmers voor f 1000,- het halve plaatsjen Welmers van Gerrit Nijmeyer en 
Gerritdina Holters. 

 
In 1795 lenen Gerrit Welmers en Janna Koelers f 
800,- van Hendrik Leunk met als onderpand het halve 
plaatsjen Welmers en het bouwland de Steenbree 
genaamd. 
 
In 1798 geeft Janna Coelmans het versterf aan van 
Gerrit Welmers aan haar nalatende de halfscheid van 
het plaatsjen Welmers. 
 
In 1811 bestond de veestapel uit 1 ruin, 3 koeien, 1 
vaars en 1 kalf. 
 
Van het tweede huwelijk van Jan Harmen Stoevelman 
met Lamberdina Wicherink in 1820 is een uitgebreid 
huwelijkscontract aanwezig. 

Boerderij de Welmer anno 2006 

De in 1989 nieuw gebouwde woning bij de Welmer 



Vanaf 1813 was Jan Harmen Stoevelman de eigenaar van het erf inclusief ruim 2 hectare grond. Daarna, 
omstreeks 1853 werd dochter Aaltje Stoevelman de bezitster. Vanuit de marke werd nog eens ca 3,3 hectare 
verkregen, waardoor het bezit groeide naar 5,4 hectare.  
Het boerenhuis werd in 1862 afgebroken waarna in 1864 een nieuw huis werd gesticht (met een verbouw in 
1865).  
Tegelijkertijd werd ernaast nog een tweede boerenwoning gesticht. Dit huis met eigen erf werd in 1866 verkocht 
aan de metselaar Willem ten Elsen, die het een jaar later overdeed aan Gerrit Jan Burgers, klompenmaker van 
beroep. Zo ontstond erve de Klompenmaker (3.2.260). 
 
Jan Harmen Overmas, de zoon van Aaltje Stoevelman, werd in 1893 de eigenaar van de Welmer. Hij had toen 
7,7 hectare grond, waarvan 5,4 hectare van moeder was geërfd. 
Omstreeks 1930 was Jan Harm Brunnekreef, kleinzoon van Jan Harmen Overmas, de eigenaar. Nadat omstreeks 
1920 het huis was afgebroken en daarna een nieuw huis was gesticht, werd er omstreeks 1931 en 1939 
bijgebouwd. Sluitsteen boven de niendeure met jaartal 1952 wegens verbouwing achterhuis. Op de deel staat in 
de vloer : 1946  JGB (Jan Gerrit Brunnekreef). 
Naderhand waren Jan Harm en zoon Jan Brunnekreef samen eigenaar van de Welmer. 
Bij de ingang van de ruilverkaveling in 1966 was er ca 12,8 hectare grond. 
Omstreeks 1987 kwam de familie Beusink bij Jan op de boerderij. Beusink werkte bij 
landbouwmechanisatiebedrijf Zwienenberg te Elsen en kwam regelmatig bij de alleenwonende Jan Brunnekreef 
(om o.a. allerlei klussen te doen); Jan heeft Beusink vervolgens voorgesteld bij hem in te komen wonen om de 
boerderij voort te zetten. 
In 1989 is er, op de plek van het bakhuis, een nieuwe burgerwoning naast de oude boerderij gebouwd. Sluitsteen 
in voorhuis:  JB  HMB  RMW  4 juli 1989  (Jan Brunnekreef   Harry-Marijke Beusing   Roxanne-Maarten-
Wouter).  
Tegenwoordig houdt men zich op de Welmer bezig met de verzorging van kalveren voor de vleesproduktie. 
 
Bewoners: 
 
► Oudstbekende bewoners op de Welmer waren Arend en Berendtjen Welmer. Uit deze relatie werden 3 
kinderen geboren: Aeltjen (*1681), Berendtjen (*1685), Geesjen (*1690). Uit een eerder huwelijk van Arend 
waren geboren: Jacob die in 1706 trouwde met de weduwe Jenne Poeling op Pool (3.2.130), Fenne die in 1711 
huwde met de weduwnaar Jacob ter Haer op de boerderij Harjaans te Stokkum (2.1.100) en Hendrickjen die de 
opvolgster op de Welmer werd. 
 
► Hendrickjen Welmer (†1727) trouwde in 1698 met Gerrit Paesschers (†1727) , zoon van Jan Paesschers 
uit Beusbergen (2.4.099). Hendrickjen en Gerrit kregen 7 kinderen: Jenneken Welmers (*1698) die in 1727 
trouwde met Hermen Icking uit Beusbergen (2.4.030), Berent (*1701), Maritjen (*1704) die zou zorgen voor 
opvolging op de Welmer, Hendrick (*1706), Jan (*1709) die jong overleed, (weer) Jan (*1711) en Arent 
(*1715).  
Deze laatste Arent Welmers, timmerman van beroep, trouwde in 1747 in Holten met Janna Kuipers (1721-1801). 
Dit paar kreeg aldaar 7 kinderen waaronder een drieling. Eén van deze drie was Berend Welmer (1763-1818), 
die de stamvader is van de huidige families Welmer in Markelo. 
 
► Maritjen Welmers trouwde in 1724 met Jan Icking (*1697) uit Beusbergen, zoon van Teunis Icking 
(Beusbergen 2.4.030). Het paar kreeg op de Welmer 5 kinderen: Teunis Welmers (*ca1725) die in 1755 huwde 
met de weduwe Hendrine Overbeek op Groot Bruggink in Kerspel Goor, Berend (*1726), Gerrit (*1728), 
Hendrick (*1729) en Hendrickjen (*1730). 
 
► Het volgende paar dat op de Welmer woonde was Harmen Welmers (†ca1753) en zijn omstreeks 1743 
getrouwde vrouw Aeltjen Frilink (*1715), dochter van Derk Frilink op Groot Vrielink (3.3.010). Een 
familieband tussen Harmen en de hiervoor genoemde families Welmer(s) is niet te achterhalen. Na het overlijden 
van Harmen zou Aeltjen in 1754 hertrouwen met Jan Heijings / Heijingk (*1720) uit Kerspel Goor. Deze kwam 
toen inwonen op de Welmer. 
 
Harmen Welmers en Aeltjen Frilink kregen op de Welmer 2 kinderen: Jan Welmers (ca1748-1782), die op 11-
10-1777 trouwde met Janna Koelmans of Elderink (ca1740-1825) van Koelert (3.3.150) en Jenneken Welmers 
(*1753) die op dezelfde dag als haar broer trouwde en als echtgenoot Janna’s broer Hendrik Waanders Koelman 
of Stoevelman (*ca1744) kreeg. 
Jan Welmers bleef op de Welmer wonen, terwijl Jenneken vertrok naar het Elsenerbroek. 
 



Op de Welmer werd nog Garrit Welmers (†1798) geboren, waarschijnlijk de zoon uit het tweede huwelijk van 
Aeltjen Frilink (met Jan Heijingk). 
 
► Ondertussen, omstreeks 1770, was Willem Hidders (*1731) geboren op Haspe aan de Langstraat te 
Holten als zoon van Jan Hidders op de Welmer gaan wonen. Hij was in 1755 getrouwd met Aaltjen Ikkink 
(*1730) van Teunis Ikkink te Beusbergen (2.4.030). Het paar bracht 3 kinderen mee naar Herike: Janna (1762-
1837) die in 1783 trouwde met de de 20 jaar oudere weduwnaar Garrit Jan Luttikhedde op de boerderij de Keujer 
(3.1.250), Teunis (1764-1847) die in 1801 huwde met de weduwe Hendriena Schepers op de Scheper (3.2.140) 
en Berend (1768-1840) die in 1798 zou trouwen met Aaltjen Rietmans van Rietman in de Achterhoek (Markelo 
Buitengebied 1.3.130) en op Boslonink (Markelo buitengebied 1.2.320) ging wonen.  
Op de Welmer kregen Willem en Aaltjen Hidders nog zoon Gerrit (1772-1857). Deze trouwde in 1806 met Anna 
Meijers geboren op Paaschers in Beusbergen (2.4.099), maar toen verhuisde naar de Thije (3.2.050). Na het 
overlijden van zijn vrouw Aaltjen Ikkink vertrok Willem Hidders naar de Scheper waar zoon Teunis was 
getrouwd. 
 
► Jan Welmers, die op de Welmer was blijven wonen, kreeg met zijn vrouw Janna Koelmans (ca1740-
1825) in 1780 dochter Harmina Welmers. Na het overlijden van Jan Welmers trouwde Janna in 1783 met de 
hiervoor genoemde Garrit Welmers (dus waarschijnlijk de halfbroer van Jan). Toen deze in 1798 overleed 
trouwde Janna in hetzelfde jaar nog met Willem Philipsborgh van de Flipborg (3.1.090). Uit de 2 laatste 
huwelijken werden geen kinderen geboren. 
 
De naar het Elsenerbroek vertrokken Jenneken Welmers had aldaar samen met haar man Hendrik Waanders 
Koelman of Stoevelman één zoon: Jan Harmen Stoevelman (1778-1830). Omstreeks 1810 kwam Jan Harmen 
weer terug op het ouderlijk huis van zijn moeder om de boerderij voort te zetten. Hij trouwde in 1812 met 
Aaltjen Bekkers (1790-1819), dochter van Jan Bekkers op de Bekker (3.3.120). Na het sterven van Aaltjen 
hertrouwde Jan Harmen in 1820 met Lamberdina Wicherink (1796-1852), dochter van Hendrik Wicherink op de 
“Deldeneresch”. 
 
► Jan Harmen Stoevelman en Aaltjen Bekkers kregen op de Welmer 4 kinderen: Jan Hendrik (*1812), die 
reeds in zijn geboortejaar overleed, Johanna (1813-1887) die in 1850 in Goor trouwde met de weduwnaar 
Willem Krebbers,  Hendrika (*1815), die op 2-jarige leeftijd overleed en Jenneken Stoevelman (*1817) die 
binnen één jaar overleed. 
Uit het tweede huwelijk van Jan Harmen Stoevelman werden 5 kinderen geboren, waarvan er 3 echter zeer jong 
overleden, de twee andere kinderen waren: Aaltjen (1821-1856), die op de Welmer bleef wonen en Hendrika 
Stoevelman (1824-1864), die in 1843 trouwde met Arend Jan Worsink (1806-1877) op de Worse (3.3.130).  
Na het overlijden van Jan Harmen Stoevelman in 1830, hertrouwde zijn weduwe Lamberdina Wicherink in 1833 
met Gerrit Jan Brinkhof (1803-1875), geboren in Ambt-Delden als zoon van Steven Brinkhof en Leide 
Geusendam. 
Dit paar kreeg op de Welmer 4 kinderen, waarvan 2 kinderen zeer jong overleden en 1 kind levenloos ter wereld 
kwam. De overblijvende dochter Harmina Brinkhof (1842-1878) trouwde in 1867 met Jan Harmen Kempers op 
Kempers aan de Rijssenseweg (3.3.230).  
Nadat Lamberdina in 1852 was overleden hertrouwde Gerrit Jan Brinkhof in 1854 nog met Hendrika Gerritsen 
en trok bij haar in op de boerderij de Heetakke op de Elsener Borkeld. 
 
► De opvolgster op de Welmer Aaltjen Stoevelman huwde in 1852 met Derk Jan Overmas (1822-1886), 
die knecht was op huize Stoevelaar en was geboren in Holten als zoon van Teunis Overmas. Het paar kreeg op 
de Welmer zoon Jan Harmen Overmas (1853-1936) en in 1856 een levenloos kind. Moeder Aaltjen overleed ca 
2,5 maand na de geboorte van dit kind. Zoon Jan Harmen werd de opvolger op de Welmer. 
Derk Jan Overmas hertrouwde in 1857 met Aaltje Noteboom (1835-1875), dochter van Willem Noteboom uit 
Holten. Het stel kreeg 5 kinderen: Albert Willem (1857-1882), die boerenknecht werd en op 24-jarige leeftijd 
overleed. Jan Willem (1860-1894) die ongehuwd bleef en van beroep schaapherder was. Gerrit Hendrik (1862-
1881), die reeds op 18-jarige leeftijd overleed. Derk Jan (*1865), die in 1893 in Ambt-Delden trouwde met 
Egberdina Loo en Aaltje Overmas (*1869), die in 1892 huwde met Gerrit Hendrik Snijders van de boerderij de 
Klooke in de Dijkerhoek (Markelo buitengebied 1.2.440). 
 
► Opvolger Jan Harmen Overmas trouwde in 1876 met Janna Oldenhof (1851-1940) van Klein Oldenhof 
(“Van de Maat” 3.3.330). Zij kregen 2 kinderen: Albert Jan, geboren in 1877 die zeer jong in 1882 overleed en 
Arendina Overmas geboren in 1882.  
 



► Arendina Overmas trouwde in 1909 met Hermannus Brunnekreef, geboren in 1875 op Krebbers/de 
Jager (3.1.305). Het voor hun huwelijk in 1908 geboren kind Jan Harm werd bij het huwelijk van Arendina en 
Hermannus als zoon erkend; hij werd de opvolger op de Welmer. Hermannus overleed in 1956 in Deventer, 
Arendina in 1970 in Herike.  

 
►  Jan Harm Brunnekreef 
huwde in 1931 met Arendina 
Johanna Eelderink (1904-1985) van 
Baargoalbert (3.1.320). Zij kregen 1 
zoon: Jan Gerrit (Jan) Brunnekreef 
werd geboren in 1931. Hij zette het 
boerenbedrijf samen met zijn vader 
voort. Jan is ongehuwd gebleven. 
 
► Omstreeks 1987 trok Harry 
Johannes Maria (Harry) Beusink 
(*1956), geboren in Hupsel bij 
Eibergen met echtgenote Maria 
Antonia Theodora (Marijke) 
Bokkers (*1960), geboren in 
Lichtenvoorde en kinderen vanuit 
Markelo (Lammertinkweg) bij Jan 
Brunnekreef in. Samen betrokken 
zij in 1989 de nieuwgebouwde 
woning naast de oude boerderij. 
Harry boert voort op de Welmer. 
Harry en Marijke hebben 5 
kinderen: Roxanne (*1983) geboren 
in Goor die in dorp Markelo 
samenwoont met Ivo van Rechteren, 

Maarten (*1984), Wouter (*1988) die beiden in Hengelo zijn geboren en de op de Welmer geboren Elsemiek 
(*1991) en Matthijs (*1992). 

Familie Brunnekreef op de Welmer. V.l.n.r: op de arm Jan Gerrit 
Brunnekreef (*1931),  Breeman uit Goor, Arendina Johanna Eelderink 
(*1904), Jan Harm Brunnekreef (*1908), Arendina Overmas (*1882), 
Janna Oldenhof (*1851) en Jan Harmen Overmas (*1853) omstreeks 

1934 


