
Boerderijnummer   5.4.135 

Erfnaam    erve ReeTonis 

Oudste vermelding   ca 1680 

Afgebroken    1850, was gelegen a/d Kolhoopsdijk 

Historie boerderij 

 

Dit boerderijtje dateerde uit het laatste kwart van de 17
e
 eeuw. In 1774 werd het mogelijk herbouwd want toen 

leenden Gerrit Willemsen en vrouw Derkjen Pluimers en hun schoonzoon en dochter Gerrit Broensen en vrouw 

Fenneken Willemsen f. 600,- van Jan en Christine Mentink met als onderpand ”hun eigendoemelijke 

catersteedjen gelegen in het Elsener Broek tussen het Colhoop en Claas Berent, bestaende in 4 mudde bouwlandt 

en een dagwerk hooilandt”. 
Kaartje situatie 1832 

 

 

Begin 1800 hoorde bij dit boerderijtje, 

met een huurwaarde van slechts 6 

gulden, 2 ha grond. De veestapel 

bestond rond die tijd uit een paard, 2 

koeien en 2 kalveren. In 1841 werd het 

geheel eigendom van de familie 

Kolhoop op Kolhoop (5.4.140), die het 

in 1850 sloopte. Hierna werd het 

voormalig erf aangekocht door Gradus 

ter Horst op Kloas (5.4.130). Bij de 

komst van Arend Jan Kolhoop op Kloas 

werd ook de grond van het voormalige 

boerderijtje toegevoegd aan Kloas. 

 

 

 

Bewoners: 

 

► De eerst bekende bewoner was de naamgever van de boerderije Tonnis Goossen Wilmsen die in 1682 

trouwde met Mechtelt Welmer uit Herike; zij was voor haar huwelijk “ maget op Clein Bruggink in Kerspel 

Goor”. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren: 

Fenneken Wilmsen (*1686) die de opvolgster werd, Gerrit Wilmsen (*1687), Aeltjen Wilmsen (*1689) en 

Willem Wilmsen (*1696). 

 

► Fenneken Wilmsen (1686-ca1733) trouwde omstreeks 1715 met Gerrit Willemsen of Riers die in 1735 

hertrouwde met de 41-jarige Harmken Willems (*1693) afkomstig van Wilms (Elsen 5.3.310) en eerder 

getrouwd was met Jan Reymerink in Senderen. Van het eerste echtpaar zijn 2 kinderen bekend: 

Gerrit Willemsen de opvolger en Machtelt Willems of Riers die in 1763 trouwde met de Goorse weduwnaar 

Joost Henric Alink. 

 

► Opvolger Gerrit Willemsen (*ca1718) trouwde in 1746 met Derkjen Pluimers (*1720) uit Enter.  

Zij kregen 5 kinderen: 

Fenneken Wilmsen (*1746) die de opvolgster werd, Geesken Wilmsen (*1749) die jong overleed, 

Hendrine Willemse (*1751), Geesken Wilmsen (*1755) en Gerhardus Wilmsen (*1758). 

 

► Fenneken Wilmsen (1746-1820) trouwde ca 1770 met Gerrit Broens die rietdekker van beroep was. 

Het echtpaar kreeg 2 kinderen: 

Gerrit Jan Broens (ca.1772-1842), ook rietdekker van beroep, werd aanvankelijk de opvolger en trouwde in 1812 

met z’n buurmeisje (5.4.120) Jenneken Duisschen (1786-1862). Jenneken vertrok echter weer naar haar ouderlijk 

huis Duyschen waar later haar enige zoon Mannes Broens de opvolger werd en Dina Broens die de definitieve 

opvolger op ReeTonis werd. 

 

► Dina Broens (ca.1779-1846) trouwde in 1813 met Fredrik Leusink (1782-1850) uit Delden en ook 

rietdekker van beroep. Er werden 4 kinderen geboren: 



Gerritdina Leusink (1815-1870) trouwde in 1845 met de wever Wolter Jan Krebben, Dirk Leusink (1817-1882) 

die in 1848 in Enter trouwde met Janna te Lange, Geertrui Leusink (1820-1875) die in 1851 trouwde met Jan 

Hendrik Brunnekreef op Klein Kolhoop (5.4.110) en Janna Leusink (1823-1884) die in 1856 trouwde met Jan 

Scheppink. 


