
Boerderijnummer   3.1.200 
Erfnaam    Cafe Jachtlust 
Oudste vermelding   1849 
Huidig adres Goorseweg, nu Markeloseweg 80 
 
Historie boerderij 
 

Jan Hendrik Lodeweges kocht in 1849 van de Marke 
Herike een klein stukje heidegrond en stichtte daar een 
huis met schuur op. Hij kocht er geregeld stukjes grond 
bij zodat in 1853 de omvang van z’n bedrijf al 3 hectare 
bedroeg. Na de toedeling bij de markeverdeling, in 
1861, werd dit 5½ hectare. Daarna groeide het verder uit 
tot ruim 10 hectare in 1870. Vanaf die tijd werd het 
alleen maar minder. In 1882, toen het geheel op naam 
kwam van z’n dochter Joanna Carolina Lodeweges, de 
weduwe van J. ten Doeschate, bedroeg de omvang nog 
ruim 7½ hectare. Het werd weer meer toen de tweede 
echtgenoot van Joanna Carolina, Hendrik Jan Huiskes, 
wat grond meebracht. 
In 1961 werd er achter het café een dependance 
gebouwd, terwijl het geheel werd uitgebreid met een 
feestzaal. 

 
Bewoners: 
 
► Eerste bewoner was dus Jan Hendrik Lodeweges (1806-
1881) die geboren was in een hut aan de Twikkelerweg (3.1.105). Hij 
was tapper en landbouwer van beroep en trouwde in 1848 met de in 
Muiden geboren, 14 jaar jongere, Louisa Johanna Selck (1821-1881). 
Samen kregen ze 2 kinderen: Gezina Geertruida (1852-1854) die 
slechts 2 jaar oud werd en Joanna Carolina (1848-1910) die de 
opvolgster tapster werd. 
 
► Joanna Carolina Lodeweges trouwde in 1874 met de 
Gorenaar Jan ten Doeschate (*1849) en na z’n overlijden in 1881 met 
Hendrik Jan Huiskes uit Elsen (1853-1938) die vooral de landbouwzaken ging behartigen, terwijl zijn vrouw als 
tapster fungeerde. Uit het eerste huwelijk werd geboren Wilhelmina Gerritdina ten Doeschate (*1874) die 
naaister van beroep werd. Kinderen uit het tweede huwelijk waren: Louisa Johanna Huiskes (*1882) die in 1913 
trouwde met de Goorse schilder Jan Wissink die bij het bombardement op Goor in 1945 omkwam, Gerrit 
Hendrik Huiskes (*1884) hoofdonderwijzer van beroep, trouwde in 1911 in Wijhe met Gerharda Willemina van 
de Zedde, Jan Hendrik Huiskes (*1887), tuinman van beroep, trouwde in 1918 in Doetinchem met de 
onderwijzeres Derkje Ottenkamp en Berend Jan Gerhard Huiskes  (1889-1946) die de opvolger werd.  

 
► Berend Jan Gerhard Huiskes trouwde in 1923 met 
Johanna Zendman (1901-1937) van de boerderij Hellen (3.3.090). 
Het echtpaar kreeg 1 zoon: Hendrik Johan (*1924). 
 
► Caféhouder Hendrik Johan (Henk) trouwde in 1947 met 
Riek Mensink (*1923), afkomstig van de Plashinne in Elsen. Dit 
huwelijk werd echter in 1953 ontbonden, waarna Henk in 1954 
hertrouwde met Bertha (Bep)Veldhorst uit Wisch, die haar dochter 
Dickie (*1953)  meebracht. Uit hun huwelijk werd zoon Hans 
(*1954) geboren. Dickie trouwde met Piet van Doorn en woont in 
Goor, terwijl Hans de opvolger werd. 

 
► Hans trouwde met Anja Kleinsman. Samen kregen ze 3 kinderen: Eline, Bobby en Jeroen. 

8-8-1908 
Zondagmiddag na afloop der 
socialistische meeting op den 
Herikerberg heeft er in de nabijgelegen 
herberg van Lodeweges (Huisken) een 
ernstige vechtpartij plaats gehad 
tusschen boerenjongens uit Stokkum en 
Herike, zooals men zegt door een 
kleinigheid ontstaan. Van weerszijden is 
bij de politie geklaagd. De  vechtpartij 
stond niet in verband met die meeting of 
het socialisme. Het zwakke geslacht zou 
hier wel in het spel zijn. 

02-07-1955.  
Inbraak café Lodeweges. 
In de nacht van Donderdag op Vrijdag is 
uit een ijzeren geldkistje in café 
Lodeweges ’n bedrag van f. 3300.- 
ontvreemd. Het  kistje stond in een 
schrijfbureau in het kantoor van de 
eigenaar. Vermoedelijk is men het huis 
binnengekomen door het raam dat 
openstond. Sinds de bevrijding is voor de 
derde maal ingebroken. 


