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Historie boerderij en bewoning
Omstreeks 1850 werd op deze plek, op gemeenschappelijke markegrond, een huisje gesticht door
Pieter van der Genugten (1802-1882). Hij was in 1850 gescheiden van Jacoba Theodora de Fost en
was dagloner en geboortig van Alphen a/d Rijn en hertrouwde in 1858 met de Stokkumse Gerridina
Egbarta Wolberink (1823-1886), de weduwe van Berend van de Snee (ovl. 1847 te Leeuwarden). Bij
het huwelijk werden twee eerder geboren kinderen van Gerridina Egbarta Wolberink door de vader
erkend, te weten Johanna Alberdina (*1853) en Jan Hendrik van der Genugten (*1858). Overigens
werden er nog twee kinderen geboren voor hun huwelijk die niet zijn erkend te weten Grada Hendrika
(1849-1919) en Gerrit Hendrik Wolberink (1851-1900). Pieter was wel getuige bij de aangifte van deze
twee geboortes !!
Bij de markedeling kreeg Pieter de ondergrond van het huisje en 1 ha grond toegewezen. In 1889 ging
het eigendom over naar zijn zoon Jan Hendrik van der Genugten, die in 1884 was gehuwd met
Geertrui Bouwhuis. In 1890 vertrok de familie Van der Genugten naar Hengelo.
Toen in 1866 bovengenoemde onechte dochter Grada Hendrika op 17-jarige leeftijd huwde met
Rijssenaar Jan Hendrik Bruins werd de woning verbouwd tot twee wooneenheden. Ook zij vertrokken
in 1890 en wel naar Paalberents aan de Goorseweg.
Het huis werd toen verhuurd aan Gerrit Jan Oonk en Jenneken Vrugteman die in 1912 schuin aan de
overkant van de weg een nieuwe boerderij stichtten.
Voor korte tijd woonden er nog een familie Wissink en Teela in het dubbele woonhuis.
Rond 1895 kwam Holtenaar Berend Jan Scholman en gehuwd met Harmina Wibbelink van de Denger
er tijdelijk wonen.
Hierna woonden er nog voor korte tijd enkele gezinnen waaronder Holtenaar Gerrit Jan van Zon die
vertrok naar een huisje achter Klumpers in het dorp.
In 1910 verkocht de familie Van der Genugten het huis aan Wissink-Wonnink in Holten die het in 1912
doorverkocht aan metselaar Jan Hendrik Bomans van Krooshoop; hij was in 1910 getrouwd met
Hendrika Scholte in't Hoff en had tijdelijk in Herike gewoond aan de Worsinkweg. Hij overleed echter
al in 1927 op 41-jarige leeftijd.
Hun dochter Arendina (*1910) trouwde in 1932 met Hermannus Schreurs (*1907) van Vinkert. Toen
deze in 1938 op 31-jarige leeftijd overleed werd haar jongere broer Gerrit Hendrik Bomans (*1923) de
opvolger. Hij was textielarbeider.
De twee zoons Schreurs, Jan Hendrik en Jan Willem, vertrokken naar Hengelo en de Wehmekamp,
terwijl de weduwe Schreurs-Bomans tot haar overlijden bij haar broer en schoonzuster bleef wonen.
Het woonhuis is weer tot twee wooneenheden verbouwd en wonen er heden de nazaten Bomans.
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