
Boerderijnummer   2.3.163 
Erfnaam    Hubert 
Oudste vermelding   ca 1868 
Huidig adres Grotegoorsdijk 7  
 
Historie boerderij 
Op deze plek heeft vanaf ongeveer 1868 een huisje gestaan eigendom van boerwerker Rouwhof. Hij 
had z’n huis clandestien gebouwd op grond eigendom van de familie Leferink op Peters. In 1873 
verkocht Rouwhof deze “opstand” van een huis aan de eigenaar van de grond Hendrik Jan Leferink 
voor een bedrag van 80 gulden. Ca 1882 wordt het huisje gesloopt. 
Enige tijd daarvoor was er dicht in de buurt een nieuw huis gesticht door de familie Leferink. Deze 
nieuwe woning kreeg de naam van de eerste pachter Hubert. 
In 1902 werd het boerderijtje met 1 ha grond door de nieuwe bewoner Jan Hendrik Schreurs 
aangekocht. Hij kocht er vervolgens in de daaropvolgende jaren ongeveer 3½ ha bij. Sindsdien is de 
omvang niet gewijzigd. 
 
Bewoning 
Jan Arend Rouwhof (1840-1916) uit Borculo was op 13-03-1868 te Borculo getrouwd met Berendina 
Beltman (1846-1873) van de Klomp en op 30-01-1874 met haar zuster Johanna Beltman (1850-
1883). In 1881 vertrokken ze naar Goor. 
Vervolgens komt Gerrit Jan Hubert (1833-1922), op 14-03-1867 getrouwd met Grada Johanna 
Kolkman (1838-1901) van de Klooke (1.5.260) uit het Markelose broek.  
De weduwnaar Hubert vertrok in 1902 en werd toen opgevolgd door Jan Hendrik Schreurs (1874-
1953) afkomstig van Vinkert/Oolbrink (2.2.150) en op 30-01-1897 getrouwd met Diena Hendrina 
Lubbers (1878-1949) van Lubbers (2.2.200). Dit echtpaar kreeg in de periode 1897 - 1923 maar liefst 
vijftien kinderen. 
Opvolger werd Hendrik Jan Schreurs (1905-1995) die op 12-03-1927 trouwde met Hendrika 
Leeftink (1906-1973) van Kamers (1.2.120) aan de Hogedijk. Hendrik Jan was rietdekker van beroep. 
Zoon Dirk Hendrik (*1936) trouwde op 10-09-1955 met Harmina Eliza (Mini) Leunk (*1935) van de 
Kleine Höfte in Herike. Zij wonen met hun zoons op Hubert. 
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