Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

2.3.025
Maandag
ca 1867
Lochemseweg 20

Historie boerderij
De boerderij Maandag is omstreeks 1867 gesticht door burgemeester Leen uit Lochem. Hij had de
grond verworven in 1862, toen door het Groote Gasthuis de boerderijen Leferink en Roelvink met
bijbehorende gronden werden verkocht.
31-01-1880. Hendrikus Elferink op "Maandag" heeft verkocht aan: 1. A.G. Leen, wed. v. H.H. Hassink
Lochem en 2. J.P. Peerlkamp e.v. C. Mackenzie te Haarlem en fam. (renteniers) den opstand van huis
en schuur enz. en geboomte op het plaatsje Maandag, gelegen in het Mazeveld Markelo S 107 kad. F
1188 groot 3 a.40 ca. Koopsom ƒ 450.De erven van de burgemeester verkochten per 22 februari 1887 “het daghuurdersplaatsje de
Maandag in het Stokkumerbroek, huis erf bouw- en hooiland, groot 4 ha 27 are 80 ca, voor de prijs
van f 2220 aan Gerrit Jan Rabe.
In 1944 is de boerderij gedeeltelijk vernield door oorlogshandelingen.
Door geregeld wat aan te kopen breidde de familie Rabe de boerderij uit tot ongeveer 13 ha in 1985.
Bewoning
Hendrikus Elferink (1840-1899) uit Borculo op 09-02-1866 te Borculo gehuwd met Jenneken
Volbrink (1840-1919) uit Wierden. Zij kregen 7 kinderen waarvan er vier jong overleden Zij vertrokken
met hun drie kinderen naar Bornerbroek.
Gerrit Jan Rabe (1864-1930), geboren in Laren en op 07-10-1887 te Laren getrouwd met Grada
Johanna Kappert (1856-1906) uit Lochem, waarmee hij, voordat hij op de Maandag kwam, in
Nettelhorst woonde.
Zoon Jan Willem Rabe (1887-1945) trouwde op 01-05-1909 met Harmina Klein Braskamp (18861971) uit Borculo.
Zoon Hendrik Rabe (*1929) trouwde in 1952 met Geertjen Gerritdina Burgers (ovl 2011) uit
Diepenheim en hun zoon Jan W.G. Rabe (*1952) trouwde op 18-10-1979 met Gerry Boomkamp van
Boomkamp aan de Lochemseweg. Zij zijn de tegenwoordige boeren op het melkveebedrijf Maandag.
Fotonrs op beeldbank
AIII.W-01855 en 01856

