
Boerderijnummer   3.3.280 
Erfnaam    Erve Roolf-Leeftink 
Oudste vermelding   1903 
Huidig adres Potdijk 7 
 
Historie boerderij 
 
De steenovenarbeider Jan Roelof Leeftink, tot dan wonend op het nabijgelegen de Welle (3.3.290), kocht in 
1903 van de Kerk een hectare grond en stichtte daar een boerderijtje op. In 1932 werd het pand herbouwd. 
 
Bewoners: 
 

► Gerridina ter Welle (1823-1908) 
trouwde in 1843 met Hendrik Jan Leeftink 
(1819-1878), zoon van Roelof Leeftink op 
Brookhoes (3.1.080), dat toen ook wel Roolf 
werd genoemd. Zij werden de opvolgers op 
de Welle (3.3.290), dat ze in 1858 sloopten 
en vlakbij weer herbouwden (het bleef 
echter eigendom van de erven ter Welle). 
Een generatie later, in 1904, werd dit door 
hun zoon Jan Roelof Leeftink gesloopt en 
vervangen door deze nieuwe woning aan de 
Potdijk (Roolf). 
Hendrik Jan en Gerritdina kregen 8 
kinderen: Hendrik (1844-1926) die in 1875 

trouwde met buurtgenote en weduwe 
Geertruida Kevelham op de Bungeler 
(Beusbergen 2.4.150), Jenneken (1850-

1852), Arend Jan (*1853) die in 1878 trouwde met Hanna Reurslag (3.1.020), Albert (1856-1926) die in 1884 
trouwde met z’n nicht Johanna ter Welle en het verdwenen boerderijtje Vonkeman in de wijk Koekoek stichtte, 
Aaltje (1859-1860), Aaltje (*1864) die in 1893 trouwde met Jan Hendrik Zweers (3.1.092), Gerrit Jan (*1867) 
die trouwde met Aaltje Klein Zandvoort en Jan Roelof (*1847) die de opvolger werd. 
 
► Jan Roelof Leeftink (1847-1932) trouwde in 1875 met Geertrui Vasters (1848-1878) van Vastert 
(3.3.240) en in 1881 met Hendrika Scholten (1861-1916) uit Laren. Uit het eerste huwelijk kwamen voort 2 dood 
geboren kinderen plus een dochter die na een jaar overleed. Uit het tweede huwelijk werden geboren: Gerrit Jan 
(1885-1903) die als 18-jarige overleed, Hermannus (*1888) die in 1912 trouwde met de fabrieksarbeidster 
Lamberta Johanna Karsenberg in Goor, een tweeling die na 2 jaar op precies dezelfde dag overleed, Albert Jan 
(*1892) die in 1917 trouwde met de 23 jarige Johanna Tjoonk die toen al weduwe was van Hendrik Jan Huisken, 
Hendrik Jan (*1894) die in 1923 trouwde met de Diepenheimse Gerritjen Relker, Alberdina (1898-1964) die 
vrijgezel bleef, Johanna (*1900) die in 1921 trouwde met Hendrik Jan ter Welle, daarvan in 1924 scheidde en in 
1925 hertrouwde met haar neef Jan Hendrik Vonkeman en oudste zoon Gerrit Hendrik (*1883) die de opvolger 
werd. 
 
► Gerrit Hendrik Leeftink (1883-1958) trouwde in 1910 met de in Amsterdam geboren Petronella 
Wilhelmina Brummert (Naatje 1890-1971), die in 1958 na het overlijden van haar man vertrok naar Lochem. Dit 
echtpaar kreeg 9 kinderen: Hendrika (*1911) die in 1930 trouwde met Reint Jan Schreurs van Hubert (2.3.163) 
in het Stokkumerbroek en in 1955 met Johan Vasters, Jan (*1915) die in 1939 trouwde met Johanna Willemina 
Horsman uit Bathmen en uiteindelijk in het dorp ging wonen, Gerrit Willem (1919-1937) die als 18-jarige 
overleed, Jan Roelof (1921-1921), Margaretha Catharina (*1923) die in 1945 trouwde met Derk Hendrik Tiekink 
in Holten, Albert (1924-1925), Albert (*1925) die trouwde met Dina Bannink, Petronella Wilhelmina (*1931) 
die in 1952 trouwde met Dirk Jan Klein Nulent en oudste zoon Gerrit Jan (*1913) die de opvolger werd.  
 
► Gerrit Jan Leeftink (1913-1995) trouwde in 1934 met Janna Aanstoot (*1915) van de Klooke aan de 
Winterkamperweg. Dit echtpaar kreeg 7 kinderen: Wilhelmina Johanna (*1934) die in 1955 trouwde met 
Hendrik Preuter, Gerritje Hendrika (*1935) die in 1952 trouwde met Frederik J. Wolterink, Gerritdina Hendrika 
(*1940) die in 1959 trouwde met Gerrit Hendrik Aanstoot, Gerrit Willem (*1942) die in 1962 op 19-jarige 
leeftijd met paard en wagen verongelukte toen een auto met grote snelheid op hem inreed, Geertruida Johanna 

Naatje Leeftink-Brummert (*1890) met 2 kleindochters 



(*1944) die in 1966 trouwde met Hendrik Jan Kistemaker in Diepenheim, Petronella Wilhelmina (*1948) die in 
1968 trouwde met Hendrik A. van Schoonhoven en Gerrit Jan (*1945) die de opvolger werd. 
 
► Gerrit Jan Leeftink (1945-1995) trouwde in 1967 met Janneke Mensink (*1946). Zij kregen 4 dochters: 
Marjan die naar Diepenheim vertrok en trouwde met Gerrit Volkerink, Corina getrouwd met Bennie Pasman, 
Brigitte (*1972) die met Benno Elfers in Goor woont en tweelingzuster Jacqueline die met John Neuber in 
Hengelo woont. 
 


