
Boerderijnummer   3.1.150 
Erfnaam    Wagenmaker-Eertink 
Oudste vermelding   1921 
Huidig adres Goorseweg 55 
 
Historie boerderij 
 

Gerrit Hendrik Eertink kreeg van z’n ouders op 
Eertink (3.2.110) in 1921 een weiland ter grootte 
van 1¼  ha. Dit stuk grond had de familie 
Eertink indertijd bij de markedeling toegedeeld 
gekregen als een stuk heidegrond. Daarop werd 
hetzelfde jaar door Gerrit Hendrik een huis en 
schuur gesticht. In 1982 ging dat in z’n geheel 
over op naam van z’n dochter Johanna 
Geertruida Veldhoven-Eertink.  
De schuur werd in 1957 verbouwd tot woning en 
wordt nu bewoond door Mevr. Veldhoven-
Eertink. Het oorspronkelijke woonhuis dat vlak 
aan de weg stond, werd in 1978 vervangen door 
een iets terugstaande nieuwe woning. 
 
Bewoners: 
 
► Eerste bewoner was dus Gerrit Hendrik 

Eertink (1891-1956). Hij had geen belangstelling voor het 
boerenwerk en wierp zich op z’n liefhebberij: het werken met 
hout. Na z’n schooltijd werd hij krullenjongen, 
achtereenvolgens bij de wagenmakers Bloemendaal in het dorp 
en van den Berg in Delden. Vervolgens begon hij voor zichzelf 
een wagenmakerij in de schuur van z’n ouders. Allerlei soorten 
landbouwgereedschappen maakte hij van eikenhout: karren, 
wagens, ploegen, eggen enz. Toen hij in 1920 trouwde met 
Jenneken Heuten (1895-1982) van Lammers (Markelo 
Buitengebied 1.3.180) in de Achterhoek, begon hij hier aan de 
Goorseweg een eigen wagenmakerij. 
Het echtpaar kreeg 2 dochters: Berendina Johanna (1921-1995) 
en Johanna Geertruida (Hanna, 1923-2014).  
 
► De oudste dochter trouwde in 1946 met Hermannus 
Roosdom en ging inwonen bij de ouders. Twee jaar later in 
1947 trouwde de jongste dochter met de Goorse electricien 
Marinus Adrianus Veldhoven. Zij vestigden zich aanvankelijk 
in Goor, maar kwamen in 1950 op het ouderlijk huis wonen.  
Het echtpaar Roosdom vertrok toen met hun dochter naar het 
ouderlijk huis van Hermannus: Koekgait in de Koekoek 
(Beusbergen 2.4.170). 
 
► Het echtpaar Veldhoven kreeg 2 kinderen: Riet 
(*1951) die trouwde met Johan G. van Sluyters en in 1977 naar 

Goor vertrok en zoon Hendrik J. (*1958) die trouwde met Elly Schutten (*1960) en samen met hun 3 zoons in de 
in 1978 gebouwde woning wonen, terwijl moeder Hanna in de tot woning verbouwde schuur woonde. 
 
Gedurende een reeks van jaren hield de familie pensiongasten, terwijl er ook geregeld tijdelijke bewoners voor 
langere tijd hun intrek namen. 

Links wagenmaker G.H. Eertink (*1891) met 
een door hem gemaakt karretje; rechts 

schoonzoon H. Roosdom (*1920). 

Vroegere woning annex pension "Het Wagenrad" 


