
Boerderijnummer   1.0.270 
Erfnaam    de Vedder 
Oudste vermelding   1671 
Afgebroken    ca 1936; vervangen door woonhuis 
 
Historie boerderij 
Eigenaar in de 17e eeuw was meester Lambert Oostendorp, muller te Almen. Het is midden 18e eeuw 
in eigendom gekomen van Vedders. 
 
In 1726 koopt Jan Vedders een stuk grond geheten de Leemakker: 
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van 
Overijsel, Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit, dat voor mij 
Richter een hierna benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Henrickjen te Riet weduwe 
van wijlen Meester Arent Smit in sijn leven kerckmeester tot Marckel g'assisteert met Mathias Wessels 
als haer verkozen en toegelaeten momboir in desen ende bekende sij comparante voornt. Den 
laatsten en den eertsen cooppenninck van den Leemakker van Jan Gerritsen Vedder ontfangen te 
hebben dienvolgens doende sij comparante voornt. daervan cessie, transport en overdragt aen 
voornt. Gerrit (!) Vedder en sijn erfgenaemen haar comparante daarvan ontervende en den coper 
voornt. en sijne erfgenaemen daer wederom ontervende met belofte van den Leemakker sijnde vrij en 
allodiaal en sonder beswaer ten allen tijden te sullen wachten en waeren voor alle evictie en 
opspracke als erfcoops recht is. 
Informa amplissima. Daar dit aldus passeerde waeren met mij Richter hier allen en over als ceurnoten 
Joost Henrick Wonnenberg en Gerritsen Trutmans sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe 
ick Richter dese neffens comparante en haar momboir voornt. getekent en gezegelt. Actum op den 
Huyse Stoevelaer den 6 May 1726. 
 
In 1730 is Jan getuige bij het opmaken van een testament van zijn buurman: 
Ick Assuerus Fockinck van Wegens Ridderschap en Steden de Staten van de Provincie van 
Overijssel, Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waarheit, dat voor mij 
Rigter, en hierna benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Jan Gorkinck custos 
tot Marckel, ende Jenneken van Raye sijn huijsvrouw met Vedder Jan als haren verkozen en 
toegelaten momboir in desen geassisteert sijnde, de Gerrit Jan Gorkinck voormt. kranck te beddende 
liggende, edog bij seer goeden verstande, en sij Jenneken van Raye geadsisteert met haaren 
verkozen momboir voormt. gesont van lichaem, gaende en staende en bij seer goeden verstande, 
over denkende sij comparanten eheluijden de sterflijckheit, en brosheit der menschelijke nature, de 
sekerheit des doots etc. 
 
Wederom in 1730 is Jan Vedders getuige bij het opmaken van een testament en wel van Johanna 
Jalinck. (De Jalinks waren nog familie van wijlen Jan's eerste vrouw Hermken Helmigh): 
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staten van de Provintie Overijssel 
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij Richter en 
ceurnoten hierna benoemt, gecompareert ende erschenen is Johanna Jalinck weduwe van wijlen de 
Hr. Leutenant Gerrit van Erwigh geassisteerd met Jan Vedder als haeren verkozen en toegelaten 
momboir in desen, sijnde comperantenne wat swack van lichaem, dog bij goeden verstande, memorie 
en uitsprake, dewelke overdenkende de sterflijckheit der menschelijcke nature, de sekerheit des doots 
ende onsekere tijd van dien en niet gaerne uit desen werelt willende scheiden voor en al eer sij 
overhaere tijdelijcke goederen haer van God de Heere genadelijck verleent, hadde gedisponeert voor 
eerst haere ziele aen Godt almagtig genadelijck bevelende en haer sterffelijcke lichaem ter eerlijcker 
begraffenis. Voorts soo institueert en benoemt sij testatrice voornt. Tot haer eenige en universele 
erfgenaem in alle haere nae te latene goederen soo roerende als onroerende, actien en crediten 
geene uitgesondert voor eerst de kinderen van wijlen Wessel Jalinck als namentlijck Willem, Samuel, 
Gerrit, Anna Judith en Anna Elisabeth Jalinck voor een sevende part van de gehele erffenis. Ten 
tweden de kinderen van Jan Jalinck met naemen Derck, Klaes, Willem, Cornelis, Geertruid, Johanna 
en Gerritien Jalinck voor een gelijck sevende part van de gehele erffenis. Ten derden de kinderen van 
wijlen Reinnold Jalinck met naemen Derck, Willem, Henrick, Jenneken en Geertruid Jalinck mede voor 
een sevende part van de gehele erffenis. Ten vierden de kinderen van Derck Harmen Jalinck met 
naemen Derck, Anna Theodora en Catharina Jalinck als mede voor een gelijck sevende part van 
haere gehele nalatenschap. Ten vijfden de kinderen van Henderina Jalinck sijnde getrouwt geweest 
aan de custos Henrick Gorkinck als namentlijck Derck, Jan Henrick en Elisabeth Gorkinck alle mede 
voor een gelijck sevende part. Ten sesden de soon van Geertruid Jalinck weduwe Tyberinck met 



naeme Derck Tyberinck mede voor een sevende part van de gehele erffenis. Ten sevenden de soon 
van Isabella Jalinck getrouwt geweest aen Willem Welmers met naeme Derck Welmers mede voor 
een sevende part van de gehele erffenis.  
Voorts legateert sij testatrice voornt. aen Abram Gorkinck een somma van dertig Car. guldens, nog 
legateert sij testatrice aen Aleida ter Weeme dochter van Jan ter Weeme tot Eibergen een somma 
vijftig guldens, wijders legateert sij testatrice aen haere nigten met naemen Anna Judit en Anna 
Elisabeth Jalinck en aen Johanna, Geertruid en Gerritien Jalinck en aen Jenneken en Geertruid 
Jalinck en Anna Theodora en Catharina Jalinck en aen Elisabeth Gorkinck gesamentlijck alle haere 
klederen, gaeren, vlas, linnen gesneden en ongesneden, gemaeckt en ongemaeckt en wullen, silver 
en gout, gemunt en ongemunt, te weeten het geene buiten den inventaris is en dat de selve onder alle 
voornt. nigten egelijck sullen verdeelt worden. 
Voorts willende sij testatrice dat haere voormt. erffenis van een jeder stake van het eene kint op het 
andere zal devolveren en soo er geen kinderen mogten zijn op haer testatrices broers of susters die 
dan in leven mogten sijn. Eindelijck legateert sij testatrice aen den armen van Marckel 35 gl. en aen 
de onnosele kinderen van Jan Eertinck 15 gl. stellende tot executeurs van haer voormt. testament 
Derck Tyberinck en Derck Welmers. En sullen voor mooyte hebben te saemen 50 gl. nadat haer 
testatrice deese haere testamentaire dispositie bescheidentlijck van woort tot woort was voorgelesen 
en gevraegt sijnde of sij daertoe ongedwongen gekomen was, soo heeft sij testatrice daerop 
geantwoort van jae en daertoe ongedwongen gekomen te sijn, willende en begerende dat dit haer 
nancupatijt testament in alle sijne clausulen na haeren dode moge worden nagekomen soo niet als 
een formeel nancupatijt testament, ten eersten als een codicil gifte ter saeke des doots ofte onder den 
levendigen ofte soo en als deselve in de bester en cragstigste forma regtens sal kunnen en mogen 
bestaen. Voorts willende sij testatrice nog indien onvermoedelijcke eenige van haer erfgenaemen of 
legataressen over dit testament een gemoeylijckheit of dispuut mogten verwecken, soo sullen die 
gene van mijne erfenisse niets profyteren en daarvan verstoken sijn. Daar dit aldus passeerde waeren 
met mij Rigter hier aen en over als ceurnoten Arent Lentfort etc. 
 
19-10-1743. Drostampt Twente 33 no.118. 
Geschil tussen Jacob Varenhorst en Jan te Rijdt over het eigendom en gebruik van een stuk grond uit 
de boedel van wijlen Hendrik Helmigh. Jan Vedders wordt hierin genoemd als een van de eigenaren; 
zijn eerste vrouw Hermken Helmigh was nl een dochter van Hendrik.  
In den boedel van wijlen Hendr. Helmich gehoort hebben ende dat nae dode van gem. Hendr. 
Helmich daarvan een stucke is vererft den producent wegens sijn overledene eerste huisvrouwe 
moeder, een gewesen suster van Hendr. Helmich, een stucke Derck Welmers, eene Jan Hendr. 
Gorkinck ende een Vedder Jan. De eerste getuige verklaart wel te weeten dat Jacob Varenhorst, 
Derck Welmers, Jan Hendr. Gorkinck en Vedder Jan alias Kerckhoff, bij Helmigs lant jeder een stuck 
lant hebben maer of dese landen in den boedel van wijlen Hendr. Helmigh gehoort hebben kan 
getuige niet verklaeren en hier verders van onbewust. 
Tweede getuige verklaert desen articul waer te sijn en dat dit voornoemde Helmig in het geheel in den 
boedel van wijlen Hendr. Helmig gehoort heeft en dat nae doode van Hendr. Helmigh daer van een 
stucke is vererft aen Jacob Varenhorst wegens sijn overledene eerste huisvrouwen moeder, een 
gewesen suster van Hendr. Helmig, en dat een stucke daer van toebehoort aen Derck Welmers, een 
stucke Jan Hendr. Gorkinck, eene stucke aen Vedder Jan alias Kerckhof, een stucke hem getuige 
toebehoort dat getuige van de erfgenaemen wijlen de maekelaer Jaelink gekogt heeft. Etc. 
 
In 1750 koopt Teunis Vedders een stuk grond in het Apengoor: 
Ick Joan Jalink van wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en 
certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten als Wolter Jalink en Burgermr. Jacob Bruins 
persoonelijk gecompareerd ende verschenen sijn Derk Welmers en desselfs huisvrouwe Gesina 
Kloodt, tutore marito, voorts Jan Harmen Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teune Vincent, tutore 
marito, ende bekenden sij comparanten alle en jeder in 't bijsonder volgens coopcedule in dato den 27 
januar deses jaers 1750 nae ontfang van den eersten met den laatsten cooppenning ter somma van 
driehondert en zeven en twintig gulden, vrij gelt, gerichtelijk gecedeert, getransporteerd en 
overgedraegen te hebben sulx doende in en met desen aan Tonis Vedders en desselfs huisvrouwe 
Berentien Demmers en haer beyder erfgenamen een sestiende part van het soogenaemde Apengoor 
onder Marculo Gerichts Kedingen gelegen sijnde hooyland vrij en allodiael, van comparanten alle en 
hunne erfgenamen daervan eeuwig ontervende en hun coperen voorm. en hunne erfgenamen daer 
wederom erflijk aanervende bij desen. En beloven sij comparanten alle en een jeder in 't bijsonder het 
voorn. verkofte ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als 
erfcoops recht is, in formia amplissima. 



Sonder arg of list on oirconde der waerheid hebbe ick Verwalter Richter voorn. dese neffens de 
comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 
Actum Goor den 9den september 1750. 
 
Register 50e Penning 19 juny 1754. 
Harmen Montenij van Marculo namens Berentjen Vedders, wed. van Tonis Vedders, aangegeven het 
versterf van gem. Tonis Vedders voor ongeveer 4 weken overleden, bestaende in de halfscheid van 
een hooyland het Apengoor genaamt in 't geheel groot ongeveer 2 dagwerk, een vierde part van een 
stuk bouwlant in 't geheel ongeveer 3 schepel gesaay groot, een vierde part van een huis en 
gaardeken groot 3 spint in den Koekkoek gelegen. 
 
In 1776 neemt de wed. Berentjen Vedders een hypotheek van f 1050,- ten gunste van Gesina Kloots, 
de wed. van Derk Welmers. Als onderpand wordt genomen haar eygendommelijke huis gelegen 
tussen het kosters huys en aan de andere sijde het huis van Berent Reurslag, een stuk land den 
leemakkers in den Marculoossen Esch bij den Kuilenberg groot 6 schepel gesaay, een gaarden in den 
Koekkoek groot 1 schepel en 3 dagwerken hooyland gelegen in het Apengoor bij den Rosendom aan 
den Schipbeek. 
 
In 1788 verkoopt de wed. Berentjen Demmers het plaatsjen Vedders en de 3 stukken grond aan Gerrit 
Jan van Heek en vrouw Wilhelmina Tiberink voor f 1350,-. 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 koe. 
 
Ca 1792 komt het echtpaar Tonis Oings/Fenneken Smits op de Vedder. Zij overlijden echter beide 
circa 1810. Daarna komt het echtpaar Gerrit Jan Brinkers/Jenneken Stoelhorst van de Oldenhof. Deze 
familie vertrekt ca 1832 naar Kloppers in Beusbergen. 
 
1811-1815 huisnr 476.  
 
Rond 1811 een paar jaar bewoont door de fam Gerrit Boskamp, gekomen van Gorkink en vertrokken 
naar de Bungeler. 
Vervolgens woonde er de uit Laren afkomstige Jan Willem Stegeman met zijn vrouw Geertruyt 
Oldenhof. Zij kochten het pand in 1839 van Jan Hendrik van Heek, voormalig eigenaar van logement 
de Zwaan. Stegeman's dochter Hendrika huwde in 1851 met nachtwaker Albert Dijkjans; zij 
hertrouwde in 1855 met de uit Diepenheim afkomstige J.H. Peters. 
In 1879 had de familie Bouwhuis het pand gekocht van de erven Stegeman, waarbij bovengenoemde 
Peters het vruchtgebruik hield tot zijn overlijden in 1885. 
Daarna werd huurder de uit Diepenheim afkomstige schoenmaker Johan Rietman. 
In 1891 kwam H.J.Sligman (van Deel'n Wilm), voerman/koetsier bij Stokkentreeft, er wonen. Diens 
zoon Willem Sligman verhuisde in 1913 naar het ernaast gelegen Kleppermanshuis. 
Ondertussen was het pand in 1895 eigendom geworden van tolgaarder/afslager Hendrik Bouwhuis en 
in 1918 overgegaan op diens zoon G.J. Bouwhuis uit Lochem. 
Nieuwe bewoner werd in 1913 F. Pluimers (Melkfrits), ook werkzaam bij Stokkentreeft. Het was in die 
tijd nog een redelijk boerenhuis met stallen. Rond 1926 kocht Pluimers de door hem gehuurde woning 
van Bouwhuis en liet het vervolgens renoveren. 
In 1936 werd het huis verkocht aan J.H. Klumpers, die op dit perceel en het erachter gelegen 
Kleppermanshuusken een nieuwe woning liet bouwen. En dit wordt nu bewoond door Dina Klumpers. 
De fam. Pluimers verhuisde naar de Bergweg. 
 
Bewoning 
Gerrit Vedders, begraven op 02-11-1694 te Markelo, Register: 1675. 
Gehuwd voor de kerk circa 1669 met Trijne Vedders. Mogelijk begr. 4-8-1702. Uit dit huwelijk: 
1. Lambert Vedders, gedoopt 04-1671 te Markelo. 
2. Jan Vedders, geboren circa 1673 te Markelo.,  
3. Hermen Vedders, gedoopt op 19-09-1675 te Markelo, huwt 7-1-1703 met Anna Snijders, 

hertrouwt 19-2-1719 met Anna Alberts Plasman en hertrouwt 9-5-1723 opnieuw met 
Jenneken Jansen Boswinckel. 

4. Stijne Vedders, gedoopt op 13-04-1679 te Markelo, huwt ca 1709 met wed. Hendrick 
Gerritsen (dp kinderen in 't Broek onder Beusbergen) en hertr. 29-6-1721 met wed. Jan 
Berentsen van de Baerner/Almelo. 



 
Jan Vedders, geboren circa 1673 te Markelo, overleden 04-1760 te Markelo. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 08-02-1696 te Markelo met Hermken Helmigh, geboren circa 1673 te 
Markelo, begraven op 28-12-1711 te Markelo, dg. van Hendrick Helmich. 
Gehuwd voor de kerk (2) op 03-07-1712 te Markelo met Trijntjen Teunissen, dg. van Teunis 
Goossens/Holten. Lidm. Kerst 1712. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Catharina Vedders, gedoopt op 19-07-1704 te Markelo, huwt 29-12-1726 met Jan 

Huirninck/Almen. 
2. Gerrit Vedders, gedoopt op 03-06-1708 te Markelo. 
3. Gerritjen Vedders, gedoopt op 12-07-1711 te Markelo, begraven op 07-12-1711 te Markelo, 

148 dagen oud. 
Uit het tweede huwelijk: 
4. Hermen Vedders, gedoopt op 25-03-1714 te Markelo, overleden circa 1787 te Markelo, huwt 

ca 1742 met Jenneken Leussen/Holten. Hermen vertrekt in 1746 naar de Kleine Plas aan de 
andere kant van de kerk hetwelk hij dan koopt. 

5. Jan Hendrick Vedders, gedoopt 02-1718 te Markelo. 
6. Teunis Vedders, kleermaker, gedoopt op 06-03-1722 te Markelo.  
7. kind Vedders, begraven op 02-02-1717 te Markelo. 
Teunis Vedders, kleermaker, gedoopt op 06-03-1722 te Markelo, overleden 05-1754 te Markelo, 
Gehuwd voor de kerk circa 1744 met Berentjen Demmers, gedoopt op 10-04-1716 te Diepenheim, 
overleden circa 1790 te Markelo, dg. van Jan Jansen Wesel op Demmersmate/Diepenheim. 
Uit dit huwelijk: 

1. Teunis Vedders, geboren circa 1746 te Markelo, overleden jong. 
 
Tonis Oings, gedoopt op 30-06-1765 te Markelo, overleden circa 1810 te Markelo, zn. van Gerrit 
Oings, ca 1792 met fam. van Eungs.  
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 13-03-1790 te Markelo met Fenneken Smits, 
daghuurster, overleden circa 1810 te Markelo, dg. van Jan Smits en Jenneken Oolbrink. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hendrike Oings, gedoopt op 07-03-1790 te Markelo, overleden jong. 
2. Jan Oings of Vedders, geboren op 01-02-1795 te Markelo, overleden op 23-04-1857 te 

Markelo op 62-jarige leeftijd, in 1815 als weeskind op Hungerink/Stokkum; huwt 23-6-1831 
met Klasina Kons. 

3. Gerrit Oings of Vedders, geboren op 04-02-1797 te Markelo, in 1815 als weeskind op 
Oongs/Plasman te Stokkum; huwt in 1824 met Grietjen ten Tije/Neede. 

4. Gerrit Hendrik Oings, geboren op 13-11-1799 te Markelo. 
 
Garrit Jan Brinkers, gedoopt op 19-01-1777 te Markelo, overleden op 07-05-1846 te Beusbergen op 
69-jarige leeftijd, zn. van Hendrik Brinkers. Aankomst: ca 1813 met fam. van Oldenhof. Vertrek: ca 
1832 met fam. naar Kloppers/Beusbergen. 
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 29-06-1807 te Markelo met Jenneken Stoelhorst of 
Berents, 23 jaar oud, gedoopt op 21-09-1783 te Markelo, overleden op 06-08-1862 te Beusbergen op 
78-jarige leeftijd, dg. van Jan Stoelhorst op Berents. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hendrika Brinkers, geboren op 20-01-1808 te Markelo. 
2. Jan Brinkers, timmerman, geboren op 06-09-1814 te Markelo, huwt 1-6-1841 te Enschede 

met Hendrina Gerritsen (uit Eschmarke bij Lonneker) 
3. Derk Hendrik Brinkers, geboren op 16-10-1816 te Markelo. 
4. Jan Hendrik Brinkers, geboren op 05-12-1820 te Markelo, overleden op 02-07-1887 te 

Beusbergen op 66-jarige leeftijd. 
5. Geertruy Brinkers, geboren op 31-10-1823 te Markelo. 
6. Harmen Brinkers, calicotwever, geboren op 27-03-1826 te Markelo, overleden op 

28-08-1874 te Beusbergen op 48-jarige leeftijd. 
 
Jan Willem Stegeman, geboren op 10-10-1799 te Laren, gedoopt op 20-10-1799 te Laren, overleden 
op 14-11-1871 te Markelo op 72-jarige leeftijd, zn. van Hendrik Jan Stegeman/Laren. Aankomst: circa 
1823 met fam. van Oldenhof/Herike. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-07-1822 te Markelo met Geertruyt Oldenhof, 26 jaar oud, geboren 
op 13-08-1795 te Herike, overleden op 17-10-1877 te Markelo op 82-jarige leeftijd, dg. van Jan 



Oldenhof. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hendrika Stegeman, geboren op 17-09-1822 te Markelo, overleden op 12-09-1879 te 

Markelo op 56-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 05-06-1851 te Markelo met Albert Dijkjans, 26 jaar oud, 
nachtwaker, geboren op 17-07-1824 te Markelo, overleden op 28-03-1854 te Markelo op 
29-jarige leeftijd, zn. van Gerrit Jan Dijkjans. 
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 15-03-1855 te Markelo met Jan Hendrik Peters, geboren 
circa 1819 te Diepenheim, overleden op 14-01-1885 te Markelo, zn. van Albert Peters. 

2. Gerrit Jan Stegeman, wever/klokkenluider/nachtwaker, geboren op 14-09-1824 te Markelo, 
overleden op 12-01-1911 te Markelo op 86-jarige leeftijd, huwt 28-4-1851 met Johanna 
Boomkamp (ovl 22-2-1861) en hertr. 29-8-1861 met Antonia Biesters. 
2-12-1894. Op 1 Jan. 1895 zal het 40 jaar geleden zijn dat Gerrit Jan Stegeman alhier de 
betrekking van nachtwaker heeft vervuld. Gedurende zijn lange loopbaan als zoodanig heeft 
hij trouw zijn plicht vervuld en bij menige gelegenheid de woorden van den kinderdichter 
bewaarheid: "Zou ik voor den klepper vreezen? O, die brave man maakt dat ik gerust kan 
wezen en ook veilig slapen kan". 

3. Harmina Stegeman, geboren op 16-10-1826 te Markelo, overleden op 28-11-1904 te Markelo 
op 78-jarige leeftijd, huwt 9-12-1858 Hendrik Bouwhuis. 

4. Jan Hendrik Stegeman, geboren op 09-02-1829 te Markelo. 
5. Johanna Stegeman, geboren op 25-09-1832 te Markelo. 
 
Hendrik Jan Sligman, voerman/koetsier, geboren 1864 te Markelo, overleden op 10-02-1904 te 
Markelo, Aankomst: 1891. 
Gehuwd (1) op 26-04-1890 te Markelo met Maria Zendman, geboren 1865 te Herike, overleden op 
12-09-1893 te Markelo. 
Gehuwd (2) op 14-04-1894 te Markelo met Geertrui Ziggers, geboren 1866 te Stokkum, overleden op 
03-01-1915 te Markelo. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Willem Sligman, geboren 1891 te Markelo. 
Uit het tweede huwelijk: 
2. Maria Sligman, geboren 1895 te Markelo, overleden op 06-11-1895 te Markelo. 
3. Jan Hendrik Sligman, geboren 1897 te Markelo, overleden op 28-09-1897 te Markelo. 
4. Rika Sligman, geboren 1898 te Markelo, overleden op 07-03-1920 te Markelo, ongehuwd. 
5. Jan Hendrik Sligman, geboren 1900 te Markelo, overleden 1964. 
 
Frederik Pluimers, pakhuisknecht/arbeider, geboren 1867 te Enter, Aankomst: 1913 met fam. van 
Oomshuisje. 
Gehuwd op 23-07-1898 te Markelo met Gerritdina Oldereuver of Briel, geboren te Rijssen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Berend Hendrik Pluimers, notaris, geboren 1906 te Markelo, huwt met Strijker. 
2. Gerrit Frederik Pluimers, geboren 1909 te Markelo. 
3. Albert Pluimers, geboren 1911 te Markelo. 
 
Fotonrs op beeldbank 
AIII.T-00632 
 


