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Historie boerderij
Begin 18e eeuw was het huis bewoond door Christina Montenij, de wed. van Jan Racks
e
Daarna was het in de 18 eeuw bewoond door meerdere generaties Heilersig, waarvan velen van
beroep schoenmaker waren. De laatste Heilersigh'en vertrokken er ca 1858. Daarna kwamen er 3
generaties Overmeen.
1736. RAO. Drostambt Twente 33. Inv.nr 256.
Christina Montany uit Markelo, weduwe Racks, vordert handhaving in haar bezit van een stukje grond
bij haar huis, waarin zij door Jan Lodewijk Pellewever (Lodeweges) wordt gestoord. Compleet met
vonnis.
Jan Harmen Heilersig kocht het huis in 1743 van wed. Christina Montenij. Het is gerechtelijk verkocht;
er waren nog hypotheekschulden ten bedrage van f 200,- ten gunste van haar neef Jan Wannink uit
Gelselaar die te Amsterdam woonde (welke laatste in 1738 te Amsterdam huwde met Hendrickjen
Montenij). (Dit bedrag was in 1737 opgenomen met als onderpand haar huis en hoff, sijnde vrij en
allodiael gelegen in het kerkdorp van Markel).
In de jaren 1744-1766 heeft zich een rechtszaak voorgedaan voor de Landdrost van het Gericht
Twente, Willem Bentinck, Heer van Diepenheim. In het archief van het Drostambt Twente bevindt zich
het dossier (nr.298) ter dikte van ca 10 cm waarin alle verhoren, getuigenverklaringen, stellingnames,
etc zeer gedetailleerd zijn beschreven. Partijen in dit proces waren Jan Stoelhorst en Harmen
Heilersigt. Beknopt samengevat handelde dit proces over onderstaand onderwerp:
Op 10 juli 1743 heeft de eigenaar van Huize Stoevelaar, Baron Keppel Heer van Odink, gronden in
het Markelose Broek, genaamd het Stoeveler Brook laten veilen. Dit bestond uit de volgende
percelen: Hiddinkbrook, Leuvelinkbrook, Wiegmansbroek, Snijdersbrook, het Brandegoor en de
boerderij de Stoelhorst. Voordat men het Stoevelerbrook gaat veilen, wordt eerst de boerderij zelf
geveild. Jan Stoelhorst en Harmen Heilersigt bieden tegen elkaar op, doch Stoelhorst wordt de
eigenaar van het erve en goed Stoolhorst zoals hetselve bij hem in gebruik was geweest, exclusief 2
dagwerk hooyland die behoren bij het Leuvelinkbroek, voor de prijs van f 2580,-.
Vervolgens wordt het Stoevelerbrook geveild. Het wordt echter "opgehangen" door Harmen Heilersigt
voor f 7010,-, echter uiteindelijk gekocht door Derk te Linteloo. Waarschijnlijk neemt Heilersigt het
(deels) over. De problemen ontstaan wanneer Heilersight zijn knechten aan het werk zet op de Dijk of
Bekkenwal, aannemende dat hij daarvan eigenaar is. Stoelhorst verjaagt ze met de mededeling dat hij
de eigenaar is. Dit is de aanleiding tot bovengenoemd proces. Stoelhorst had de boerderij gekocht
"zoals het bij in gebruik was geweest" en niet zoals de tegenpartij beweerde "zoals het door hem
gepacht was geweest".
De Dijk of Bekkenwal was door Jan Stoelhorst nl niet gepacht echter wel, al meer dan 50 jaar, in
gebruik als vergoeding voor het opzicht over het Stoevelerbrook. Hij moest jaarlijks zorgen dat er
waenen of gooten in de Bekkenwal werden gegraven, zodat het water op het land kon lopen en als
het Stoevelerbrook genoeg bevloeid was geweest de waenen of gooten weer dichtgooien.
1765-1766. Inv.3.1.4. Processtukken Statenarchief no 4770.
Stukken van het voor Ridderschap en Steden gevoerde proces tussen Lambert Nijhof / Jan Treukes
en Adolf Quack, koster / Jan Harmen Heilersig, allen wonende te Markelo, over het recht van collatie
(het aanstellen van een dominee) aldaar. Bij deze kwestie zijn nogal gewelddadigheden voorgevallen,
waaronder schietpartijen !!
Hieronder enkele getuigenverklaringen van enkele Markeloers:
Attesteren en verklaren wij ondergeschreven mids dezen ter instantie van Jan Harmen Heilersig en
Adolf Kwak, dat het ons, gelijk alle degene die te Markulo wonen, ten vollen kennelijk ende bekend is,
dat zulken der Markuloschen, welke het meeste tegen Dominus ten Kate geijverd hebben en nog zeer
tegen denzelven zijn, ook altoos eenen diepen haat tegen de requiranten Heilerzig en Kwak hebben
doen blijken omdat dezelve niet met hun tegen de collatoren en den Dominus wilden aanspannen; in
zoverre zelfs dat het niet bij dreigementen tegen requiranten voornoemd gebleven maar wel tot
gewelddaadlijkheden zij uitgespat. Dat korts, zodat het beroep in den jare 1760 door de Heren
collatoren gedaan was, er des nachts vier kogels door het venster van J.H. Heilerzig geschoten zijn,

welke door hare strekking genoegzaam toonden, dat het op de bedstede aangelegd was, te meer wijl
de vrouw het kind uit de voor hun bed staande wieg willende nemen, een kogel in dezelve bij het kind
vond liggen. Dat juist op hetzelfde ogenblik, of terminste in dezelfde nacht, er insgelijks vier loopkogels door het venster van den custor Kwak gevlogen zijn, met welken het ook op deszelfs bedstede
blijkt gemunt te zijn, wijl drie derzelve beneven de bedstede en de vierde in de bedplank raakte, en
deze laatste wel zoo dat indien ze twee of drie duimen hoger gevlogen had de custor te beddende
liggende door dezelve geraakt had moeten worden. Voorts is ons ook zeer wel bewust, dat naderhand
de tuinen voor het land van den custor Kwak zijn weg getrokken en dwars over den weg gezet. Dat
dezen zomer een gehele menigte ymen (bijen) hem toebehorende, aan stukken geslagen, verbrand,
en ganschelijk vernield zijn. Dat nu nog niet lang geleden een gansche hooi-mijt van hem in den
regen, van elkander gedragen en dus ten eenenmaal bedorven is. Dat er voor lang dreigementen
gedaan zijn van Heilerzig en Kwak in actie te zullen brengen en de jongens opgestookt worden om
hem over den weg gaande, na te roepen of te zingen, zijnde er op den Dominus en deszelfs goede
vrienden, alsook weer op het voorval van Heilerzig en Kwak met Lambert Nijhof, spotliedjes gemaakt.
Gevende voor redenen van wetenschap, dat wij hetgeen voorschreven is of dadelijk nadat het
gebeurd was van geloofwaardige menschen gehoord, of met onze eigen ogen gezien en eigen oren
gehoord hebben, en dat hetzelve geheel Markulo door straten meer en molen meer is.
Zonder argelist en in waarheids oirconde hebben wij deze onze verklaring afgegeven en eigenhandig
onderteekend, zijnde ten allen tijde oirbiedig en bereid dezelve, dies vereischt wordende, met ede tot
God almagtig te sterken.
Markulo den 22 sten Jan. 1766.
Jan Nijland
Jan Henr. Gorkink
Tonis Egbers
Hermen Helmes
Arent Varenhorst
Jan Diekinck
Janberent Lodewegs
Jan Klumpers
Jan Menderink
Attestere en verklare ik ondergetekende Willemijn Hartgers ter instantie van J.H. Heilersig en Adolf
Qwack Dat ik op zondagavond den 24 sten October 1765 hier in dorp Markel een groot ramoer en
looppen na de Herberg den Pot vernam en ook mede daarheen liep, dat mij onderweges tegen qwam
Jan Oings, knegt van Welmers, roepende loop loop daar hebben sij Lambert Nijhoff, ga den Pot in
arrest die willen se na Goor toe brengen. Gaande bij mij staan en trok de rok uit en seide tegen
Postjans meisje brengt die naar huis en loop in dorp en maakt allarm dat se na de Pot komen, ik wil na
Kistemakers loopen en nu sal de hagel en de donder er door slaan, nu willen wij alle die donders die
Lambert Nijhoff daar gevangen hebben dood slaan, slaande met een groot houd op de grond. Als ook
dat ik aan de herberg de Pot comende, aldaar gesien heb dat J.H.Heilersig en Adolph Qwack,
Lambert Nijhoff bij haar hadden sitten en vast hielden, en dat het huis van Jan Potman gans vol volk
was, veel met blote borstrokken en blote hoofden roepende de een om bier, de ander om jenever en
ook vele riepen waar is dat ten Cates pak en andere hier sitten gaudieven, wijsende op J.H. Heilersig
en Adolph Qwack en dat Otte Bloemink Lambert Nijhoff met gewelt uit handen Adolph Qwack wegtrok
die hem vasthield, na buiten bragt, dat ook eenen Gerrit Lodeweges de lamp uit dede en dat zoo J.H.
Heilersig en Adolph Qwack uit het huis vlugten en doen een groot geschreuw qwam en gedaan wierd,
sla doot nu dat ten Cates pach waar sijn nu die schelmen.
Hetwelk alle als de suivere en opregte waarheid oirbiedig ben ten allen tijde met solemnelen ede tot
God almagtig te willen bevestigen.
Actum Markulo den 2 Maard 1766.
Het merk van Willemijne Hartgers
Vraagarticulen.
om daarop ter instantie van Lambert Nijhof na voorgegaan citatien en erinneringe van de zwaare
straffe des meineeds te verhooren getuige Theunis Vedders. Ouderdom en verwantschap af te
vragen. Getuige verklaard oud te zijn in zijn 22 jaar en onverwant. Getuige is op zondaghavond den
27 October laastleden geweest in den herberg den Pot genaamt wanneer den producent Lambert
Nijhof aldaar door A. Quak en Jan Harmen Heilersigh en sijn soon alsmede door Derk Arend Gorkink
gevangen gehouden wierd alsof hij een boosdoender was. Getuige segt dat hij des tijdes in den Pot is
geweest, dogh dat hem Lambert Nijhof den producent in desen, hem al was tegengekomen doen hij
na toe ging. Heeft getuige als toen niet gesien dat de meester Quak een pistool in de hand hadde.
Getuige segt niet anders te hebben gesien of de meester Quak had buiten op den wegh een pistool in
handen gehad.
Des ten waren oorkonde hebbe ik Verw. Richter van Kedingen B.J.Knape getekent en gezegelt.
Actum Goor den 22 November 1765.

Attesteren wij ondergeschreven, ter instantie van J.H. Heilersig en A. Qwack, dat het ons gelijk allen
die eenige jaren herwaards te Markulo gewoont hebben, ten vollen kennelijk ende bekend is dat de
knecht van G. Kistemaker, die zich Lambert Nijhof laat noemen, in onecht geboren, en van buiten hier
in gebracht en op kosten der Diaconie van Markulo opgevoed is. Dat gemelden Lambert Nijhof
wanneer er questie en oneenigheid in de gelagen ontstaat, doorgaans een van de questie hebbende
personen is en dat hij daar door voor eenige jaren eens zo vele sneden in zijne armen en benen
ontfangen heeft, dat hij een geruimen tijd lang niet in staat was te gaan, maar genoodzaakt was zich
naar Delden te laten varen, wijl hij den Heer landschrijver moest spreken. Dat hij Lambert Nijhof ook
so lang het proces over het beroep van den predikant geduurd heeft, altoos de partij van diegenen
getrokken heeft welke tegen de collatoren en Dominus ten Kate waren, en altoos zeer ijverig tegen
zulken die voor gemelden Dominus waren en voornamelijk tegen den schoolmeester Qwack geageerd
en aangegaan heeft.
Zonder argelijk en in kennisse der waarheid hebben wij deze als behelzende zaken, die geheel
Markulo door bekend zijn, eigenhandig onderteekend, alleszins oorbiedig zijnde zulks vereischt
wordende hetzelve met solemnele ede tot God almagtig te sterken.
Actum Markulo den February 1700 en zesenzestig.
Jan Henr.Gorkink
Arent Varenhorst
Berent Dijckink
Attesteren wij ondergeschrevene Derk Henderik Gorkink, Jan Henderik Heilers, knegt van de wed.
Montenij en Cath. Heilers dat wij toen Adolph Qwack en Jan Harmen Heilersig op den 27sten October
1765 op gemene Heeren baan tegen den sogen. Drezes Kamp gaande, uit de hegge off van de wal
om genoemde kamp liggende geschoten wierden, daarbij in eygene perzonen tegenwoordig geweest
zijn en dus ons dat voorval ten vollen bekent te zijn, aanbiedende des vereist wordende altoos met
solemnelen eede tot God almagtig te willen zweeren. Dat Lambert Nijhof het schietgeweer in de
handen gehad en op hen aangelegt heeft en dat dieselfde Lambert Nijhof en niemand anders op hun
heeft geschoten ten ware dat een van de twe perzonen die beneven hem, agter hetselfde eyken
stubbe, daar het jong uitgesproten accerhoud gelijk thans op die hegge staad afgesneden waren,
geseten of gelegen hebben het schietgeweer door Lambert Nijhof over gemelde stubbe op hen
aangelegt, voor hem had losgetrokken.
Actum Markelo den 1 Maard 1766
Derk Hendrik Gorkink
Jan Hendrick Heilersig
Catharina Heilersig
Attesteren wij ondergeschr. ter instantie van Adolf Qwack dat wij op zondagavond den 27 october
1765 aan het het huis van Berent Dijkink in de Zwaan alhier zijn geweest wanneer de meester Adolph
Qwack daar in qwam clagende en cermende dat ze hem en andere op de weg tussen den Pot en
Markel geschoten hadden en ons zijn bebloede benen wees daarin de hagel gevlogen waare, en
seide dat se Lambert Nijhof waren uit de stam van de scheut nagelopen tot heel in den Es en hem
daar gevangen hadden en dat die het schieten gedaan hadde, en dat twee keerels daar een end
weegs aff gestaan hadde en hij Adolff Qwack van de spraak niet anders had konnen hooren off Jan
Truikes waar daar bij geweest, en dat die Jan Truikes hem tot bewijs dat L.Nijhoff de scheute op hen
gedaan hadde, etc.
Actum Markel den 4 Maard 1766
Janberent Lodewegs Jan Kosters
Wij ondergeschreven verklaren en attesteren bij desen op het verzoek van Lambert Nijhoft en Jan
Truikes dat Hendrik Blekers, zoon van Jan Pleisir als denselven voor Adolf Quak en Jan Hermen
Heilerzig te Bathem condschap der waarheid gegeven hadde, bij ons gekomen is en verhaalt, dat hem
te Batham niet anders gevraagt waere geworden als of niet Jan Harmen Heilerzig en Mstr. Adolf Quak
voor den domine ten Cate waeren, hetwelke hij getuigt hadde van jaa, en indien er anders mogte
geschreven of gesegt zijn, dieselve het liegden als donders en blixems of diergelijke woorden en dat
hij van Lambert Nijhoft niets ten naedeele gesegt hadde of konde. Tot bevestiginge van den inhoud
deses, hebben wij hetselve eygenhandig ondertekent, met anbod het selve, des noods, met plegtige
eede te sterken.
Actum Markuloh den 5den april 1766.
Gerrit Loodeweges
Harmen Vedders
1783. RAO. Specificatie processtukken Statenarchief 3.1.4. Inv.nr.4308.
Stukken van het gevoerde proces tussen Hendrik Swofert en Gerrit Vossezang op Huyskes,
gebroeders, wonende in de buurtschap Elzen tegen Jan Heilersig, pachter van de accijns op de
brandewijn en de gebrande wateren in Rijssen en de Rijssense kwartieren.

Op 2-3-1792 verkopen Jan Heilersig en vrouw Geertruy Vincent een huis en hof, de Kremerij
genaamd, met de groeve op den kerkhoff en verdere regten en geregtigheden, lusten en lasten daar
aan verknogt, gelegen tusschen de huisen van Gerrit Stokkentreeft en Jan Oongs en wel aan
Anneken Roelofs (Houwboer) de wed. van Derk Heuvel.
1793. RAO. Processtukken van het rechterlijk archief van het richterambt Kedingen 62.2. Inv.nr 33.
Gerrit Breukink als in huwelijk hebbende Hendrika Heilersig
ca
Jan Heilersig nl een eis tot voldoening aan eiser van het bedrag hem competerende ingevolge
overeenkomst tussen partijen gemaakt over de verdeling der nalatenschap van hun vader- en
schoonvader J.H. Heilersig.
Op 11-2-1802 geeft Jan Heilerzigh aan van Gombet Aron en Juda Aron bij executie te hebben
aangekocht een huisjen en schoppe te Markel toebehoord hebbende aan de wed. A. Gombet voor f
348,-.
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 koeyen.
1811-1815 huisnr 474.
In 1859 gingen de gebouwen van Schoenmakers plus ca 6 hectare grond van de laatste kinderloze
Heilersig over op de uit Holten afkomstige Gerrit Jan Overmeen.
Na 3 generaties Overmeen werd in 1970 de boerderij aangekocht door de gemeente en 2 jaar later
afgebroken. Van het huisperceel ging ruim 500 m2 over op dochter F.G. Zwiers-Overmeen die ernaast
een nieuwe woning liet zetten.
Bewoning
Jan Racks, overleden voor 1736, mogelijk in pastoraliaboek aangeduid als mr schoenmaker Jan
Gerrits.
Gehuwd met Christine Monteny, gedoopt op 19-12-1677 te Markelo, overleden na 1748 te Markelo,
dg. van Jacob Montenij.,
Kind van Christine:
1.
Jan Harmen Monteny, gedoopt 1701 te Markelo, onechte zoon.
Jan Harmen/Johannes Hermannus Heylersight, in 1759 benoemd tot gezworene in de markte
Markelo, gedoopt op 25-12-1713 te Winterswijk, overleden circa 1790 te Markelo, zn. van dominee
George Bernardus Heilersig (geb. Dusseldorf) en Richolda Aleida Schomaker (ged. 15-9-1678 te
Lochem) Huw. 17-02-1708 (Bredevoort)/14-3-1708 (Almen). Het is de vraag of dit wel zijn ouders zijn; er is
nl geen enkele vernoeming en hij huwt dan op vrij vroege leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 17-jarige leeftijd op 07-10-1731 te Markelo met Jenneken Nijland, 24
jaar oud, gedoopt op 26-06-1707 te Markelo, overleden circa 1745 te Markelo, dg. van Teunis Nijland;
lidmaat 1732.
Gehuwd voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 19-06-1746 te Holten met Teune Vincent, gedoopt
12-1716 te Holten, dg. van Jan Vincent Schutert/Holten.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Janna Margarietha Heydelsig, geboren te Markelo, gedoopt op 06-11-1732 te Diepenheim,
huwt 22-3-1750 te Holten met Engbert Janzen Teesselink/Holten en hertr. 27-5-1764 te
Holten met Albert Steevens Leeuwenkamp/Laren.
2.
Jan Hendrick Heylersig, schoenmaker, geboren op 21-01-1734 te Markelo, overleden op
17-03-1819 te Markelo op 85-jarige leeftijd, in 1767 knecht op Leegten; huwt 11-4-1777 met
Jenneken Dercks Stegeman.
3.
Catharina Heylersight, geboren circa 1735 te Markelo, huwt mei 1771 (30-6 Holten) met
Jannes Hendriks Drayer/Holten.
4.
Henderina Heylersight, geboren circa 1737 te Markelo, huwt 21-4-1769 te Amsterdam met
Gerrit Jansen Banninck/Borculo.
5.
Harmine Heylersig, geboren circa 1738 te Markelo, overleden op 10-05-1818 te Markelo,
huwt circa 1760 met Derk Hendrik Gorkink.
6.
Teunis/Antony Heylersig, smid, geboren op 20-08-1740 te Markelo, overleden op
04-11-1817 te Raalte op 77-jarige leeftijd, huwt 13-03-1763 te Raalte met Teuntje van Eerten.
7.
Gerrit Heylersight, geboren circa 1742 te Markelo, overleden na 1790, huwt 17-11-1769 met

Aeltjen Bannink/Borculo. (zie archief Wiemerink/Meengs in de stukken van de fam. Daven
over verkoop van grond te Noordijk in 1790).
Uit het tweede huwelijk:
8.
Jenneken Heylersig, geboren circa 1747 te Markelo, overleden op 20-03-1818 te Laren,
huwt 9-4-1768 met Lammert Strootman/Lochem.
9.
Hendrik Heylersight, gedoopt op 28-11-1750 te Markelo.
10.
Henrika Heylersig, gedoopt op 24-05-1752 te Markelo, overleden op 13-10-1831 te Neerdorp
(Holten) op 79-jarige leeftijd, huwt 31-10-1778 met wed. Garrit Teunissen Breukink/Holten en
hertr. met Willem Vasters.
11.
Jan Heylersight, gedoopt op 19-01-1754 te Markelo, overleden jong.
12.
Janna Heylersight, gedoopt op 02-03-1755 te Markelo.
13.
Jan Heylersig, koopman, in 1795 representant van de provincie Overijssel, gedoopt op
06-06-1756 te Markelo, overleden op 12-01-1831 te Markelo op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 09-06-1780 te Markelo met Getruid Vincent, 31 jaar
oud, gedoopt op 08-06-1749 te Holten, overleden 1792 te Markelo, dg. van Joost Vincent/Holten.
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd op 17-08-1792 te Holten met Jenneken Kerkemeyer,
geboren circa 1738 te Markelo, overleden op 07-12-1819 te Markelo, dg. van Jan Klein Landeweert op
Kerkemeyer; wed. van Jannes Frieling.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan Harmen Heylersight, gedoopt op 17-06-1781 te Markelo, overleden jong.
2.
Hendrik Jan Heylersight, gedoopt op 06-04-1783 te Markelo.
3.
Jan Harmen Heylersight, schoenmaker, gedoopt op 09-04-1786 te Markelo.
4.
Fenneken Heylersig, gedoopt op 05-04-1790 te Markelo, overleden op 27-04-1862 te
Markelo op 72-jarige leeftijd, huwt 24-11-1815 met Berend Hendrik Vossebeld.
Jan Harmen Heylersig, schoenmaker, gedoopt op 09-04-1786 te Markelo, overleden op 12-02-1862
te Markelo op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1818 met Willemina Veltkamp of Eggink, geboren op 06-08-1787 te Laren, gedoopt
op 12-08-1787 te Laren, overleden op 08-12-1858 te Markelo op 71-jarige leeftijd, dg. van Hendrik Jan
Veltkamp/Eggink.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Jan Heylersig, ondermeester, geboren op 25-01-1821 te Markelo, overleden op
27-07-1841 te Markelo op 20-jarige leeftijd.
2.
Hendrika Johanna Heylersig, geboren op 09-05-1823 te Markelo, overleden op 22-10-1843
te Markelo op 20-jarige leeftijd.
Gerrit Jan Overmeen, geboren 1814 te Holten, overleden op 25-06-1902 te Markelo.
Gehuwd op 05-11-1857 te Markelo met Janna Lammertink, 37 jaar oud, geboren op 29-07-1820 te
Markelo, overleden op 30-01-1883 te Markelo op 62-jarige leeftijd, dg. van Arend Lammertink.
Uit dit huwelijk:
1.
Arend Jan Overmeen, geboren op 25-10-1858 te Markelo.
2.
Willemina Christina Overmeen, geboren op 08-03-1864 te Markelo, overleden op
06-08-1930 te Markelo op 66-jarige leeftijd, huwt 14-11-1896 met Gerrit Hendrik Krabbenbos
en hertr. 15-10-1904 met Albert Woestenenk.
Arend Jan Overmeen, geboren op 25-10-1858 te Markelo, overleden op 08-11-1942 te Markelo op
84-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 17-05-1890 te Markelo met Berendina Meengs, 24 jaar oud,
geboren op 28-02-1866 te Markelo, overleden op 15-10-1893 te Markelo op 27-jarige leeftijd, dg. van
Derk Hendrik Meengs.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 10-04-1897 te Markelo met Johanna Hermina Roelvink, 34 jaar
oud, geboren op 21-10-1862 te Markelo, overleden op 04-04-1940 te Markelo op 77-jarige leeftijd, dg.
van Willem Roelvink.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerrit Jan Overmeen, geboren 1891 te Markelo.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Berend Jan Overmeen, geboren 1899 te Markelo, overleden op 14-01-1991, huwt met
Berendina Willemina Rotman.
Gerrit Jan Overmeen, geboren 1891 te Markelo, overleden op 02-04-1984 te Hengelo O.
Gehuwd op 17-10-1931 te Markelo met Maria Roeterdink, geboren 1910 te Markelo, overleden op
12-05-1992, dg. van Teunis Roeterdink/Dijkerhoek.
Uit dit huwelijk:

1.

Arendina Berendina Overmeen, geboren op 21-12-1933 te Markelo, huwt 12-7-1962 met
Jan Hendrik Schut.
2.
Frederika Geertruida Overmeen, geboren op 14-05-1942 te Markelo.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-08-1965 te Markelo met Berend Jan Zwiers.
3. Arend Jan Overmeen, geboren op 12-10-1944 te Markelo, huwt 18-9-1964 met Berendina
Maria Leunk.
Fotonrs op beeldbank
AII.I-00334
AIII.U-00708
AIII.U-00709
AIII.U-00710

