
Boerderijnummer   2.4.330 
Erfnaam    Endeman 
Oudste vermelding   ca 1737 
Huidig adres Traasweg 2, in 2004 vervangen door landhuis 
 
Historie boerderij 
Het erve Klein Ikkink, zoals het oorspronkelijk heette, is gesticht ca 1737 door Harmen Ikkink 
afkomstig van Ikkink (2.4.030).  
De boerderij heeft eerder meer gestaan richting Wiemerink (dat lapje grond heet nu nog de 
Hoesplaatse) en is in 1856 verplaatst naar de huidige plek aan de Traasweg. 
 
Circa 1750. 
Hermen Ikkink heeft voor ongeveer 10 jaeren op de gemeente een huis getimmert en daerbij 
aangegraeven 4 schepel 2½ spind doende jaerlijks in huure 4.12.9, uitdrift 2.0.0 Te zamen 6.12.8. 
Ook heeft hij aengemaakt bij den Roosdom ¼ dagwerk hooyland en betaalt met 32.0.0. 
 
In 1770 laten Jan Kleyn Ikkink en vrouw Geertjen Koeslag hun testament opmaken. Zij testeren op 
langstlevende en zijn moeder Anna Schreurs komt de legitieme portie toe. Zijn broer Tonis Kleyn 
Ikkink zal in huis kunnen blijven en verzorgd worden. Geertjen hare kiste, klederen en f 25,- komen toe 
aan aan zusters en broer met namen: Lambertjen, Rijntjen en Evert Koeslag. 
 
In december 1777 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Geertjen 
Koeslag; weduwnaar Jan Klein Ikkink blijft achter met de dochters Harmijna en Henderica en zal 
hertrouwen met Aaltje Vreeman. Zij krijgen ieder voor moederlijke goed f 60,-, een paar bedden, 2 
paar lakens, kussens, slopen, een kiste en moeders kleeren sullen in egale deelen verdeelt worden. 
 
Bij de veetelling van 1800 is er sprake van een Jan Endeman (=Jan Klein Ikkink) in Beusbergen. Hier 
wordt voor het eerst de naam Endeman gebruikt. 
 
In 1813 is eigenaar Hendrik Oongs. 
 
1811-1815 huisnr 648. 
In 1811 bestaat de veestapel uit 3 koeyen en het grondoppervlak bedroeg toen ca 3 ha. 
Het aandeel uit de markedeling in 1857 en diverse aankopen door Gerrit Jan Roosdom, zijn zoon Jan 
Roosdom en Anthonie Vedders deden het bedrijf uitgroeien tot bijna 15 ha grond in 1960. 
 
In april 1821 schenkt het echtpaar Hendrik Oongs en Aaltjen Vremens hun hele nalatenschap incl. 
boerderij aan Jan Roosdom en Diene Kloots die daarop in het huwelijk treden. Zij dienen wel de 
oudjes tot aan hun dood te verzorgen; echter deze overleden spoedig nl Hendrik in dezelfde maand 
april 1821 en Aaltjen in 1823.  
Er was een familierelatie nl Aaltje's eerste man Jan Klein Ikkink had een dochter Hendrika die bij 
Roosdom inhuwde. 
 
Testament Engelen Vedders opgemaakt in 1881: 
Op heden den een en derstigsten Mei des jaars achttien honderd een en tachtig is voor mij Willem 
Fredrik van der Muelen, notaris te Goor in tegenwoordigheid der na tenoemen getuigen verschenen: 
Engele Vedders landbouwster wonende te Stokkum Markelo, echtgenoote van Gerrit Jan Roosdom, 
mij notaris bekend. 
Welke haar testament willende maken daarvan aan mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen 
zakelijke opgave heeft gedaan naar aanleiding waarvan haar wil door mij notaris is opgesteld zooals ik 
dien heb doen schrijven als volgt: 
De erflaatster geeft, maakt en legateert en voldoening van elks legitime portie aan hare vijf kinderen 
Derk Hendrik, Jenneken, Gerrit, Berendina en Geertrui Roosdom elk eene som van vijf en zeventig 
gulden en een uitzet ter waarde van vijftig gulden voorzoover zij dien niet reeds bij het leven van den 
erflaatster mogten genoten hebben, met het regt om zoolang zij ongehuwd zijn hun verblijf te blijven 
vestigen in hun ouderlijk huis, mits de behulpzame hand biedende bij alle te verrigten 
werkzaamheden. 
De erflaatster benoemt en stelt voorts tot haren eenigen en algeheelen erfgenaam haar zoon Jan 
Roosdom, onder den last om voorschreven legaten, uit te keeren en de verpligting om zijne 
ongehuwde broeders en zusters in zijne woning huisvesting en voeding te verschaffen zooals dat regt 



hiervoor aan hen is gemaakt. 
Tenslotte verklaart de erflaatster dat ingeval van vooroverlijden van een of meer der legatarissen of 
van den erfgenaam de kinderen en wettige afkomelingen bij plaatsvervulling zullen optreden voor die 
vooroverledenen. 
Daarna is de als voormeld in geschrift gebragte uiterste wil door mij notaris aan de erflaatster 
voorgelezen en door mij aan haar afgevraagd of het voorgelezene haar uitersten wil bevat, waarop zij 
toestemmend heeft geantwoord al hetwelk van voorlezing, afvraging als beantwoording mede in 
tegenwoordigheid der getuigen heeft plaats gehad. 
Gedaan en verleden te Goor ten kantore van mij notaris in tegenwoordigheid van Johannes 
Euphemuis Carel Nijhuis, kantoorbediende en Jan Hendrik Boswinkel, afslager beide wonende te 
Goor als getuigen, welke met de erflaatster nevens mij notaris onmiddelijk na gedane voorlezing deze 
minute hebben geteekend. 
         E. Vedders         J.E.C.Nijhuis          J.H.Boswinkel          W.F. van der Muelen  not. 
 
14-8-1902. Zondagavond. Er was alweer een "moal" gevierd en wel het "havermoal"; er is weer eens 
met het mes gewerkt. Door J.K. is bij de marechaussee aangifte gedaan dat hij, toen hij zijn meisje 
naar huis bracht, door A.V. en J.H.t.W. ('t heele stelletje woont in Beusbergen), zonder dat daartoe 
aanleiding was gegeven, moedwillig is aangegrepen en aan het hoofd bloedend verwond, terwijl hem 
zijn buis en pet zijn stuk gesneden. Naar men verneemt, moet V. al vaker proeven van bekwaamheid 
in 't hanteeren van het mes hebben afgelegd, zonder dat er kans heeft bestaan hem daarvoor te 
"beloonen". Het onderzoek in deeze zaak is gaande.  
(Nb uit overlevering is bekend dat het eerst een "vriendschappelijk" vechtpartijtje was, maar door 
overmatig drankgebruik uit de hand is gelopen). 
RAO. 106 Rechtbankarchief Almelo. Invnr 370 nr 17 rolnr 330 (1902). 
Jan Hendrik ter Welle 24 jaar en Anthony Vedders 19 jaar beide wonende te Beusbergen hebben op 
10-8-1902 te Beusbergen tesamen en in vereniging opzettelijk Jan Kevelham gewelddadig 
aangegrepen en onderscheidene malen geslagen ten gevolge waarvan voornoemde Kevelham pijnlijk 
aangedaan en bloedend verwond werd. Zij zijn beide veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. 
 
Voor de Nationale Militie was Anthony Vedders ingelijfd op 20 mei 1903. 
 
28-3-1909. Een voordeelig varken heeft landbouwer J. Roosdom op Endeman in Beusbergen. Dit dier 
wierp ruim binnen 1½ jaar 49 levende biggen. Eerst 14, toen 17 en nu 18 en 1 dood. 
 
Markelo aug. 1949. 
Hartelijk gefeliciteerd aan het gezegende echtpaar A. Vedders en B. Roosdom op hun vijf en veertig 
jarige echtvereniging op 20 aug 1949. Wij komen u feliciteren op uwen hogen huwelijksdag, U op dees 
dag wat te vereren die gij in blijde toekomst zach. Wat heeft de Heere u mild gezegend uw gansche 
leven zoo gespaard u ziet hem op den dag van heden nu vijf en veertig maal verjaard, zoo vijf en 
veertig jaar getrouwd dat is voor waar een zeldzaamheid daar God die van den Heemel schouwd ook 
u te zaam daarmee verblijd, God zegend ook uw nageslachten wat gij ook zaam beleven moog te zien 
al reeds in twee geslachten elkaar op volgen, voor uw oog ook zegend God een stamgenote die voor 
u alleroog opgroeit daar menig zelfs roem rijke geslachten geheel door God word uitgeroeid, ook heeft 
de Heere uwe naastbestaanden zelfs voor kastijding niet gespaard maar bovendien kunt u verblijden 
uw beider leven zei gespaard, hoewel niet alle uwe naastbestaanden steeds tegenwoordig mogen 
zijn, God eist gedurig voor zich offers van menigeen zelfs groot of klein, wij danken onzen 
Heemelvader die u allen nog heeft gespaard, die oud en jong nu al te gader te zaam zich om uw tafel 
schaart, wij wensen u dat God u allen moog sparen tot een volgend jaar, u allen dan weer saam te 
scharen, weer feest te vieren met elkaar. 
Maar eens word ons leven afgesneden, de eene jong de andre oud, dat wij op Gods genade hopen op 
't offer van Gods zoon vertrouw, dat iedereen naar ruste streeve en vrede voor de eeuwigheid naar 
voorbeeld van den vromen dichter die zulks voor jaren heeft berijmd: 
Rust mijn ziel uw God is koning 
wees tevreden met uw lot 
zie hoe alles hier veranderd 
en verlang alleen naar God 
dit is de beste keuze  
gez. 22 v 3, met de vriendelijke groeten mede namens de huisgenoten van uw oom Gerrit Roosdom 
geb 17 april 1861 Markelo. 

 



1954. 50 jaar getrouwd. 
20 augustus is het 50 jaar geleden dat Anthony Vedders en Berendina Roosdom in de echt werden 
verbonden. De bruidegom is 71 jaar en de bruid 70 jaar. Beiden genieten nog een uitstekende 
gezondheid en werken nog dagelijks op het landbouwbedrijf annex sleperij.  
 
1994. Echtpaar Vedders-Roessink al 65 jaar gelukkig samen. 
Allebei 86 jaar, redelijk gezond en niet minder dan 65 jaar met elkaar getrouwd, G.J. Vedders en J. 
Roessink waren gistermiddag het glunderende middelpunt in Dieka van de Kruusweg. Zo'n 150 
familieleden, buren, vrienden en kennissen kwamen hen feliciteren met hun diamanten huwelijk met 
extra schittering. Sinds hun trouwdag woont het echtpaar in de boerderij Traasweg 2 te Markelo waar 
de bruidegom ook geboren is. De bijnaam voor het paar in de buurt is Endeman. Echtgenote Janna 
komt oorspronkelijk uit Geesteren. Janna is nog steeds geinteresseerd in de prijs van de varkens en 
de gebeurtenissen op de boerderij. Burgemeestersvrouw L. Buma en loco-burgemmeester H. 
Kottelenberg kwamen hen namens het gemeentebestuur feliciteren. Ze zagen wel een beetje tegen 
de drukte van de dag op, maar na de drukke en gezellige receptie bij Dieka waren ze toch opgetogen 
en haast niet moe. De feestdag werd besloten met een etentje voor de familie bij Het Wapen van 
Markelo. 
 
1999. Echtpaar Vedders 70 jaar getrouwd. 
Van bruiloft komt bruiloft. Dat gold zeker voor Gerrit Jan Vedders en Janna Roessink, beiden 91 jaar. 
Ze ontmoetten elkaar ooit op een bruiloft te Diepenheim. Het was liefde op het eerste gezicht. 
Vandaag is het Markelose echtpaar 70 jaar getrouwd. Ze zitten op hun vaste plek. Een gemakstoel 
naast het raam in de woonkamer van erve Endeman aan de Traasweg. Een werkzaam leven op de 
boerderij achter de rug. Vroeger ging het boeren heel anders. Al die machines waren er nog niet. Ik 
deed alles met paard en wagen. Je moest veel harder werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, 
zegt Gerrit Jan. Zijn vrouw hielp al die jaren mee. Vooral op het land. Rogge maaien, hooien en 
dorsen. Vakantie kenden we niet. Je kwam nergens. Maar we hadden een vrij leven. Het was goed zo, 
vindt Janna Vedders. Haar man: mijn diensttijd speelde zich af in Zeeland. Dat was mijn enige 
vakantie. Het was in de jaren '30. De kazerne stond in Achtekerke. Later ging ik op dinsdag veel naar 
de veemarkt in Doetinchem. Met acht koeien, wat kalveren en een schuurtje met varkens was het 
moeilijk rondkomen. Daarom had Gerrit Jan vele jaren een soort loonbedrijfje. Hij ploegde voor andere 
boeren, maaide bermen voor de provincie en reed steenkolen voor de melkfabriek. Zwart dat je er van 
werd! Ik waste me met een emmer water. Het water kwam uit de put. Het hoogbejaarde echtpaar 
wordt verzorgd door nicht Gerrie en haar man Albert Jan, die ook op de boerderij wonen. Met de 
gezondheid van Gerrit Jan en Janna is het kwakkelen. De benen willen niet meer zo goed. Ook praten 
gaat moeilijk. Maar het verstand is nog helder. Zo weet Gerrit Jan nog heel goed wat hun gasten 70 
jaar geleden voorgeschoteld kregen: aardappelen met rode kool, spek en worst. Dat was toen een 
feestmaal. We slachtten zelf een varken. Janna: we trouwden hier op de boerderij. Dat ging in die 
dagen zo. Ik kwam uit Gelselaar. Ik heb nog nooit een dag spijt gehad dat ik met Gerrit Jan ben mee 
gegaan naar Markelo. Het is een beste keerl. Gerrit Jan: We kunnen niet zonder elkaar. Het echtpaar 
heeft een dochter Dineke. Haar man Hendrik Ebbekink, eigenaar van de bekende disco Dika van de 
Kruusweg, is een paar weken geleden overleden. In verband met dit sterfgeval wordt het 
huwelijksjubileum in besloten kring op de boerderij gevierd. 
 
De uit de 19e eeuw daterende boerderij is in fases aangepast met als gevolg dat het enigszins als een 
onsamenhangende geheel voorkwam. De bijgebouwen zijn niet bepaald modern, een varkensschot 
had zelfs nog een lemen wand. 
Gedurende de eerste helft van de vorige eeuw hielden de bewoners zich naast het werk op de 
boerderij bezig met vrachtvervoer en met loonwerk.  
 
In 2003 is de boerderij door Appie Vedders verkocht aan Andre Welmer die op 22-02-1989 getrouwd 
was met de dochter van Hendrik Ebbekink en Dineke Vedders. Zo blijft de woonplaats in bezit van de 
nazaten van de fam. Vedders. 
In datzelfde jaar is de boerderij met bijgebouwen afgebroken en als landhuis herbouwd. Ook de grote 
schuur is in authentieke staat hersteld.  
 
Bewoners 
Harmen Kleyn Ikkink, geboren circa 1709 te Beusbergen, overleden voor 1767 te Beusbergen, zn. 
van Teunis Ikkink/Beusbergen. 
Gehuwd voor de kerk circa 1737 met Anneke Schreurs, geboren te Stokkum, gedoopt op 12-01-1710 



te Markelo, overleden na 1770, dg. van Jan Schreurs. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Kleyn Ikkink, geboren circa 1739 te Beusbergen. 
2. Teunis Ikking, geboren circa 1742 te Beusbergen. 
3. Teunisken Ikking, geboren circa 1744 te Beusbergen. 
4. Jenneken Ikking, geboren circa 1746 te Beusbergen, overleden circa 1786 te Lochem, huwt 

30-8-1767 te Lochem met Klaas Willems Horstman/Exel en hertr. 11-11-1780 met Harmen 
Derks Drieses. 

5. Arent Ikking, geboren circa 1748 te Beusbergen, overleden circa 1782 te Herike, huwt 
19-4-1776 met Janna Hendriks Wilbers/Herike. 

6. Jan Kleyn Ikkink, geboren circa 1750 te Beusbergen, huwt 13-3-1785 te Lochem met Aeltjen 
Jansen Euvelgoor/Nettelhorst. 

7. Aaltje Ikkink, geboren te Beusbergen, gedoopt op 28-07-1752 te Markelo, huwt 6-11-1785 te 
Lochem met Jan Stegeman/Exel en hertr. 15-11-1795 te Lochem met Albert Jan Hiddink. 

8. Jenneken Endeman of Ikkink, geboren te Beusbergen, gedoopt op 01-12-1754 te Markelo, 
overleden op 25-02-1821 te Laren op 66-jarige leeftijd, huwt 2-5-1779 te Lochem met wed. 
Swier Oonk/Lammertink (ovl 1784) en hertr. 3-4-1785 te Lochem met Hendrik 
Meyer/Verwolde. 

Jan Kleyn Ikkink, kotter, geboren circa 1739 te Beusbergen, overleden circa 1802 te Beusbergen. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-05-1767 te Markelo met Geertje Koeslag, overleden circa 1776 te 
Beusbergen. 
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-01-1778 te Markelo met Aaltje Vreeman, 25 jaar oud, geboren op het 
Vree te Oolde, van een tweeling. Gedoopt op 24-09-1752 te Laren, overleden op 07-06-1823 te 
Beusbergen op 70-jarige leeftijd, dg. van Derk Vreeman/Laarne. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Harmine Kleyn Ikkink, geboren te Beusbergen, gedoopt op 01-04-1770 te Markelo, mogelijk 

ovl 17-10-1811. 
2. Hendrica Kleyn Ikkink, geboren te Beusbergen, gedoopt op 18-04-1773 te Markelo, 

overleden op 12-08-1848 te Markelerbroek op 75-jarige leeftijd, huwt 29-5-1803 met wed. 
Arent Klossert op Roosdom. 

Aaltje Vreeman hertrouwt voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 17-01-1804 te Markelo met                         
Hendrik Uink/Oongs, gedoopt op 21-07-1776 te Markelo, overleden op 20-04-1821 te Beusbergen 
op 44-jarige leeftijd, zn. van Jan Uink en Harmine Kappers/Markelo. 
 
Jan Roosdom, gedoopt op 25-04-1784 te Markelo, overleden op 13-03-1845 te Beusbergen op 
60-jarige leeftijd, zn. van Gerrit Roosdom en Jenneken Wilbers. 
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 27-05-1821 te Markelo met Dina Kloots, 38 jaar oud, geboren te 
Beusbergen, gedoopt op 28-07-1782 te Markelo, overleden op 06-07-1854 te Beusbergen op 
71-jarige leeftijd, dg. van Gerrit Kloots en Janna Reinds/Beusbergen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit Jan Roosdom, geboren op 15-08-1822 te Beusbergen. 
2. Gerrit Hendrik Roosdom, landbouwer, geboren op 24-03-1826 te Beusbergen, gedoopt op 

02-04-1826 te Markelo, overleden op 04-03-1894 te Beusbergen op 67-jarige leeftijd, 
ongehuwd. 

Gerrit Jan Roosdom, geboren op 15-08-1822 te Beusbergen, gedoopt op 18-08-1822 te Markelo, 
overleden op 04-11-1886 te Beusbergen op 64-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-05-1846 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 31-05-1846 te 
Markelo met Engele Vedders, 23 jaar oud, geboren op 20-04-1823 te Beusbergen, gedoopt op 
27-04-1823 te Markelo, overleden op 08-04-1906 te Beusbergen op 82-jarige leeftijd, dg. van Gerrit 
Jan Vedders en Jenneken Kubben/Beusbergen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Roosdom, geboren op 12-11-1848 te Beusbergen. 
2. Geertrui Roosdom, geboren op 21-02-1852 te Beusbergen, gedoopt op 04-04-1852 te 

Markelo, overleden op 01-12-1864 te Beusbergen op 12-jarige leeftijd. 
3. Derk Hendrik Roosdom, timmerman, geboren op 27-03-1855 te Beusbergen, gedoopt op 

06-05-1855 te Markelo, overleden op 05-04-1943 te Laren op 88-jarige leeftijd, hij had een 
houten been; huwt 21-4-1882 te Laren met Gerritjen Heijink/Laren. 

4. Jenneken Roosdom, geboren op 20-10-1857 te Beusbergen, gedoopt op 06-12-1857 te 
Markelo, overleden op 21-05-1941 te Harfsen op 83-jarige leeftijd, huwt 31-8-1889 te Gorssel 
met wed. Jan Hendrik Goorman. 



5. Gerrit Roosdom, geboren op 17-04-1861 te Beusbergen, gedoopt op 02-06-1861 te Markelo, 
overleden op 01-11-1949 te Beusbergen op 88-jarige leeftijd, de bekende goastokmaker 
Koekgait; huwt 21-01-1888 met Gerritdina Schottink. 

6. Berendina Roosdom, geboren op 01-08-1864 te Beusbergen, gedoopt op 04-09-1864 te 
Markelo, overleden op 06-04-1940 te Markelo op 75-jarige leeftijd, huwt 21-12-1889 met Jan 
Hendrik Altena. 

7. Geertrui Roosdom, geboren op 03-07-1867 te Beusbergen, gedoopt op 04-08-1867 te 
Markelo, overleden op 27-06-1939 te Herike op 71-jarige leeftijd, huwt 20-02-1892 met Derk 
Beldman. 

Jan Roosdom, geboren op 12-11-1848 te Beusbergen, gedoopt op 01-01-1849 te Markelo, overleden 
op 27-01-1934 te Beusbergen op 85-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25-06-1881 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 26-06-1881 te 
Markelo met Aaltje Oolbrink, geboren 1859 te Markelo, overleden op 02-04-1905 te Beusbergen, dg. 
van Gerrit Hendrik Oolbrink en Berendina Hidders. 
Uit dit huwelijk: 
1. Egberdina Roosdom, geboren op 28-03-1882 te Beusbergen, gedoopt op 30-04-1882 te 

Markelo, overleden op 25-09-1971 te Beusbergen op 89-jarige leeftijd, huwt 17-04-1909 met 
Jan Harm Eelderink. 

2. Berendina Roosdom, geboren op 22-11-1883 te Beusbergen. 
3. Gerrit Jan Roosdom, geboren op 04-03-1886 te Beusbergen, gedoopt op 04-04-1886 te 

Markelo, overleden op 30-04-1961 te Beusbergen op 75-jarige leeftijd. 
4. Geertrui Roosdom, geboren op 29-03-1888 te Beusbergen, gedoopt op 06-05-1888 te 

Markelo, overleden op 16-05-1890 te Beusbergen op 2-jarige leeftijd. 
5. Gerrit Hendrik Roosdom, geboren op 20-04-1891 te Beusbergen, gedoopt op 07-06-1891 te 

Markelo, overleden op 13-02-1892 te Beusbergen, 299 dagen oud. 
6. Geertrui Roosdom, geboren op 20-04-1891 te Beusbergen, gedoopt op 07-06-1891 te 

Markelo, overleden op 24-02-1892 te Beusbergen, 310 dagen oud. 
7. Geertrui Roosdom, geboren 1893 te Beusbergen, overleden op 23-02-1894 te Beusbergen. 
8. Geertrui Roosdom, geboren op 18-10-1895 te Beusbergen, gedoopt op 02-12-1895 te 

Markelo, overleden op 13-04-1895 te Beusbergen. 
9. Johanna Gerritdina Roosdom, geboren op 11-06-1896 te Beusbergen, gedoopt op 

02-08-1896 te Markelo, overleden op 15-07-1979 op 83-jarige leeftijd, huwt 20-4-1918 met 
Jan Willem Jansen. 

10. Jenneken Roosdom, geboren op 16-11-1899 te Beusbergen, gedoopt op 07-01-1900 te 
Markelo, overleden op 06-08-1978 te Herike op 78-jarige leeftijd, huwt 10-11-1923 met 
Hendrikus Bernardus Zendman/Herike. 

Berendina Roosdom, geboren op 22-11-1883 te Beusbergen, gedoopt op 06-01-1884 te Markelo, 
overleden op 04-03-1976 te Beusbergen op 92-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-08-1904 te Markelo met Anthonie Vedders, 21 jaar oud, geboren 
op 03-01-1883 te Beusbergen, gedoopt op 04-02-1883 te Markelo, overleden op 03-02-1958 te 
Beusbergen op 75-jarige leeftijd, zn. van Gerrit Jan Vedders en Egberdina Johanna 
Klumpers/Beusbergen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit Jan Vedders, geboren op 30-09-1904 te Beusbergen, gedoopt op 06-11-1904 te 

Markelo, overleden op 13-05-1905 te Beusbergen, 225 dagen oud. 
2. Aaltje Vedders, geboren op 10-03-1906 te Beusbergen, gedoopt op 06-05-1906 te Markelo, 

overleden op 04-05-1907 te Beusbergen op 1-jarige leeftijd. 
3. Gerrit Jan Vedders, geboren op 26-04-1908 te Beusbergen. 
4. Jan Vedders, geboren op 13-02-1912 te Beusbergen, gedoopt op 21-04-1912 te Markelo, 

overleden op 05-10-1961 op 49-jarige leeftijd, huwt 09-04-1938 met Geertruida Tonia 
Straalman. 

5. Egberdina Johanna Vedders, geboren op 03-04-1914 te Beusbergen.  
6. Aaltje Vedders, geboren op 27-03-1916 te Beusbergen, gedoopt op 14-05-1916 te Markelo, 

overleden op 07-09-2002 te Deventer op 86-jarige leeftijd, huwt 11-08-1940 met Jan Hendrik 
Leeftink/Kamers. 

7. Berend Jan Vedders, geboren op 11-04-1918 te Beusbergen, gedoopt op 12-05-1918 te 
Markelo, overleden op 29-03-1955 te Beusbergen op 36-jarige leeftijd, huwt 24-10-1945 met 
Gerharda Dollekamp/Beusbergen. 

Gerrit Jan Vedders, geboren op 26-04-1908 te Beusbergen, gedoopt op 21-06-1908 te Markelo, 
overleden op 20-07-1999 te Beusbergen op 91-jarige leeftijd. 



Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-06-1929 te Markelo met Janna Roessink, 21 jaar oud, geboren op 
30-10-1907 te Gelselaar, overleden op 05-12-2000 te Beusbergen op 93-jarige leeftijd, dg. van A.J. 
Roessink en Geertruid Vruwink/Gelselaar. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anthonie Vedders, geboren op 07-07-1929 te Beusbergen, overleden op 28-07-1929 te 

Beusbergen, 21 dagen oud. 
2. Berendina Geertruid Vedders, geboren op 16-03-1933 te Beusbergen, huwt 3-8-1960 met 

cafe-eigenaar Hendrik Ebbekink/Kruusweg. 
Egberdina Johanna Vedders, geboren op 03-04-1914 te Beusbergen, gedoopt op 10-05-1914 te 
Markelo, overleden op 16-06-1984 op 70-jarige leeftijd, huwt 19-12-1936 met wed. Hendrik Jan 
Eelderink. 
Zoon: 
Albert Jan (Appie) Vedders, landbouwer, geboren op 27-12-1932 te Beusbergen. 
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-12-1965 te Markelo met Gerritje Johanna Arendina Roosdom, 
28 jaar oud, geboren op 19-03-1937 te Elsen, dg. van Berend Jan Roosdom (Koek Berend Jan) en 
Marie Rouwhof. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit Jan Vedders, geboren op 13-02-1966 te Beusbergen. 
2. Janna Egberdina Maria Vedders, geboren op 08-01-1970 te Beusbergen, huwt in 1993 met 

Arjan Nijenhuis. 
Appie en Gerritje verhuizen in 2003 naar woning aan Roosdomsweg. 
 
Fotonrs op beeldbank 
AIII.WW-01212 t/m 01229 
AII.B-01718 t/m 01720 
AII.N-01290 
BI.U-01820 en 03810 
DI.P-05384 
DI.P-06482 en 06483 
DI.Q-05302 en 05303 


