Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

2.3.037
Kooiman
1866
Gelselaarseweg 1

Historie boerderij
Deze boerderij werd in 1866 gesticht door boer Elschot op Hilbert. Ze werd vervolgens met de
bijbehorende 2½ ha grond verpacht.
Het werd in 1916 aangekocht door Hermannus Kooymans. Daarna werd door diverse aankopen het
bedrijf vergroot tot een omvang van ruim 14 ha in 1985. Heden een melkveebedrijf.
Bewoning
Gerrit Jan Sprukkelhorst (1796-1873) uit Ruurlo huwde op 06-05-1825 te Vorden met Jenneken
Kranenberg (1803-1874) uit Vorden.
Na hun overlijden trouwde hun zoon Peter Antony Sprukkelhorst (1832-1914) op 24-06-1875 met de
Borculose Berendjen Bannink (ca1855-1936). Zij vertrokken na ongeveer 5 jaar naar Diepenheim en
werden opgevolgd door:
Berend Jan Deurnink (1848-1929) van ‘t Roelvink, op 02-06-1876 getrouwd met Jenneken Leunk
(1857-1938) van Wiemerink.
Weer 10 jaar later werden de nieuwe bewoners Gerrit Jan Snellink (1860-1929) van Wennink, op 0609-1889 te Borculo getrouwd met Aaltjen Oltwater (ca1867-1929). Zij vertrokken in 1907, eerst naar
Karkdijk aan de Bolinkweg en vandaar naar het afgezonderde woongedeelte bij Leunkboer in
Stokkum.
Opvolger op Kooyman werd Gerrit Jan Sligman (1866-1940) van Deel’nWillem op 14-05-1897
getrouwd met Hendrika Nijmeyer (1875-1960) uit Laren. Ook zij bleven hier slechts korte tijd.
In 1916 maakten ze plaats voor Hermannus Kooymans (1882-1968) uit de Dijkerhoek op 22-07-1911
getrouwd met Hendrika Dina Klein Horsman (1890-1977) van ’t Loar.
Hun enige zoon Arend Jan Kooymans (*1913) trouwde op14-10-1933 met Hendrika Sanderman
(1913-2001) uit Diepenheim. Arend Jan was lang werkzaam op het Plaatselijk Bureau voor de
voedselvoorziening in Markelo en daarvoor bij de Distributie dienst.
Zoon Hendrik Jan Kooymans (*1940) trouwde op 20-08-1964 met Hendrina Hermina Stokreef
(*1943) van Flierhoevink.
Vervolgens hun enige dochter Ina (*1970) op 29-10-1993 getrouwd met Wim Varenhorst (*1963) uit
Gelselaar. Zij wonen er met hun kinderen Tamara (*1996) en Richard (*2000).
(Wim Varenhorst is een nazaat van meerdere geslachten Varenhorst die molenaar waren op de
e
Needse molen en zijn stamvader was de uit Duitsland afkomstige Jacobus Varenhorst die begin 18
eeuw in het dorp Markelo woonde).
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