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Historie boerderij 
 
In 1863 gaf de toenmalige heer van Twickel (waar het Landgoed Weldam toen deel van uitmaakte) Jacob Dirk 
Carel Baron van Heeckeren van Wassenaar opdracht tot de bouw van de boerderij “Monte Bello”. Hij liet een 
gevelsteen aanbrengen met de letters M.G.R., zijnde de initialen van zijn drie kinderen Maria Cornelia, Georg en 
Rudolphe Frederic. Maria Cornelia trouwde in 1878 met Willem Carel Philip Otto Graaf Bentinck, erfde het 
landgoed Weldam en ging daar ook wonen. 
“Monte Bello” dat met 13 hectare grond nog steeds eigendom is van het landgoed Weldam heeft een rijke 
historie. In niet geringe mate heeft het feit dat het op een wel zeer unieke plaats is gebouwd hiertoe bijgedragen. 
Ook thans nog trekt de bij de boerderij gelegen camping jaarlijks vele gasten. 
Een van de moeilijkste problemen bij de vestiging van een nieuwe boerderij boven op de Herikerberg was de 

watervoorziening. Daarom gaf Baron van Heeckeren 
van Wassenaar reeds in 1862 opdracht tot het graven 
van een put. Dat het graven van een put op dergelijke 
hoogte geen sinecure was moge blijken uit het aantal 
dagen dat aan dit karwei werd besteed. Gedurende de 
periode 23 augustus tot 22 november heeft een groot 
aantal dagloners er aan gewerkt. In het geheel eiste 
het graven van de put niet minder dan 1979 
mandagen. Dit betekent dat één man er langer dan 6 
jaar over gedaan zou hebben. 
Over het algemeen werden dit soort werkzaamheden 
uitgevoerd door de pachtboeren van het Weldam, 
waardoor zij in staat werden gesteld een welkome 
bijverdienste te verwerven. In de zomermaanden, 
waarin dus langere dagen gemaakt konden worden,  

      
  

was de beloning 50 ct per dag en in de wintermaanden 40 ct. 
Het metselwerk van de put werd uitgevoerd door de metselaar J. Hermelink uit Goor, die samen met een knecht 
100 dagen over het karwei heeft gedaan. In deze tijdsduur verwerkten beide metselaars 29800 stenen, die ook 
weer door pachtboeren als Groot Wannink en Letink vanaf de steenbakkerij van Eerden werden aangevoerd. 
Ook toen een jaar later met de bouw van de boerderij werd begonnen waren opnieuw de pachtboeren Letink, 
Olijdam, Zwierink, Bruil, Löppink, Groot Wannink, Hoevink, Klein Wannink en Oolbrink degenen die voor de 
aanvoer van de 80300 stenen zorg droegen. Ook deze stenen voor de boerderij werden door de voormalige 
steenfabriek G. & B. van Eerden geleverd en wel tegen een prijs van f. 12,= per 1000 stuks. Voor het verwerken 
van deze ruim 80000 stenen ontving metselaar J. Hermelink f. 2,60 per 1000 stuks. Voor het vervoer van de 
stenen was een beloning vastgesteld van f. 2,= per dag voor een voerman met 2 paarden. Monte Bello werd 
gedekt met 8250 dakpannen, die f. 23,= per 1000 stuks kostten. Verder werden er 1600 rode en 450 blauwe 
vloertegels gelegd. 
 
Bewoners: 
   
► Eerste pachters waren in 1865 op de toen gereedgekomen nieuwe boerderij Jan Velderman (*1839) 
afkomstig van de boerderij Roesink/De Metseler (Buitengebied 1.2.500) en z’n vrouw Johanna Willemina 
Sligman (1838-1900) afkomstig van Wiemerink (1.1.020) in het dorp. 
Jan en z’n vrouw kregen 3 kinderen: Hendrika Hermina (1867-1905) die in 1888 trouwde met Jan Harmen 
Potman (3.3.370), Jan Willem (*1876) die in 1899 trouwde met Aaltje Altena en in 1901 verhuisde naar 
Wierden en oudste dochter Johanna Berendina (1865-1932) die de opvolgster werd en in 1887 trouwde met 
Hendrik Jan Brinkers (1862-1899) van Kloppert in Beusbergen (2.4.230). 
 
► Nadat Brinkers op relatief jonge leeftijd was overleden, hertrouwde z’n weduwe in 1901 met Jan 
Hendrik Hoekman (1871-1949) afkomstig van de boerderij de Bekker (3.3.120). Na dit huwelijk vertrok de oude 
Jan Velderman naar z’n zoon in Wierden. Het was in die tijd een flinke boerderij met enige personeelsleden. 

Boerderij Monte Bello 



In 1916 besloten de Heren van het Weldam dat de boerderij ingekrompen moest worden. Het was hen een doorn 
in het oog dat de vele schapen van Monte Bello de jonge aanplant en inzaai van dennen en ander houtgewas 
ernstig beschadigden. Het echtpaar Hoekman- Velderman en hun 4 kinderen vertrokken toen naar de 
Weldammer boerderij Hoevink in Stokkum, die vanaf toen ook wel Bello werd genoemd (Stokkum 2.2.160). 
 
► Nieuwe bewoner op Monte Bello werd op 11 november 1916 Jan Hendrik Eelderink (1868-1959) 

afkomstig van de Hutte (Stokkum 2.2.370) die in 1896 was 
getrouwd met Johanna Altena (1872-1951) van ’n Bles uit het 
Markelosebroek (Buitengebied 1.5.270). Jan Hendrik bracht ook 
z’n vader mee Jan Willem Eelderink (1844-1919). Doordat ze 
afkomstig waren van de Hutte werd Monte Bello vanaf toen ook 
wel De Hutte genoemd. 
Jan Hendrik en Johanna kregen 5 kinderen: Johanna (1896-1984) 
die in 1920 trouwde met Hendrik Altena van Klein Wissink in de 
Achterhoek en in Elsen op De Hutte ging wonen, Jan Willem 
(*1899) die fabrieksarbeider werd en in 1922 trouwde met 
Berendina Harmsel, Maria (*1900) die in 1919 trouwde met 
Hendrik Jan Snellink, Hendrika Johanna (1910-1983) die in 1936 
trouwde met Arent Jan Wissink in Elsen en Gerrit Jan (1903- 
1983) die de opvolger werd en in 1928 trouwde met Gerritjen 
Lammertink (1904-1988) van Klein Lammertink (Dorp 1.1.100). 
 
► Gerrit Jan en Gerritjen kregen 2 kinderen: zoon Jan 
Hendrik (1928-1930) die als 2-jarige overleed en dochter Johanna 
Hendrika (*1931) die de opvolgster werd en in 1958 trouwde met   
Gerrit Stegeman (*1931) van De Boer aan de Rietdijk. 
 
► Gerrit en Hanna kregen 2 kinderen: Gerrie Stegeman 
(*1959) die de opvolgster werd en in 1979 trouwde met Jan 
Overmeen (*1957) uit Stokkum en Henny die trouwde met Erik 
Scholte in ’t Hoff in Goor. 
 
 
 

► Gerrie en Jan kregen 2 kinderen: zoon Getty (*1980) die met Michelle Snijders trouwde en dochter 
Yvonne (*1984) die aan de Beatrixstraat woont. 
 
Camping Monte Bello is de oudste camping in Markelo. Reeds in 1919 werden er tentjes opgezet door 
kamperende padvinders. Het is dan ook een ideale plek voor vakantiegangers om hier te midden van de 

uitgestrekte bossen op de Herikerberg voor enkele weken, samen met 
het hele gezin, te genieten van de natuurrijke omgeving. De 
eenvoudige tentjes hebben ondertussen voor een groot gedeelte ook 
hier plaats moeten maken voor vaste standplaatsen, die alle 
aangesloten zijn op riool, water en elektriciteit. Ook voor het overige 
is deze, aanvankelijk wat eenvoudige camping, meegegaan in de 
algemene ontwikkeling. Omstreeks 1963 werden de sanitaire 
voorzieningen up-to-date gemaakt, terwijl er in 1970 een 

recreatieverblijf werd gebouwd. Deze laatste is enkele jaren terug vervangen door een fraai onderkomen (de 
Barg Hut) dat ook veelvuldig onderdak biedt aan Markeloers die iets te vieren hebben of er een andersoortige 
bijeenkomst houden. 

Jan Hendrik Eelderink, 42 jaar boer op Monte Bello 
en 30 jaar bosarbeider bij het Weldam. 

06-08-1919. 
 Sedert  Zaterdag l.l. kamperen op de 
Herikerberg, nabij de Belvedère bij “Monte 
Bello” een troepje padvinders uit Beilen 
(Drente). De jongelui “koken hun eigen 
potje”, wat hun glad van de hand gaat. Ze 
zien er fris en gezond uit. We horen, dat ze 
plan hebben a.s. Vrijdag weer op te breken. 

 


