
Boerderijnummer   3.3.100 
Erfnaam    Veldman-Bomans 
Oudste vermelding   ca 1740 
Huidig adres    Worsinkweg 1 en 1a 
 
Historie boerderij 
 
Erve Veldman (nu Worsinkweg 1a) is omstreeks 1740 gesticht. Het werd in die tijd aangeduid als “Veltjans 
Caterstede”. Jan Eerting of Veldjan en vrouw Gerritjen Veldman werden de eigenaren.  
In 1746 werd een stuk grond bijgekocht, getuige de volgende registratie: 

“In 1746 kopen Velt Jan (=Eerting), kleermaeker in 
Harrike, en vrouw Gerritjen Veltjans van Jan 
Kistemakers nu Volkerink en vrouw Henderikjen ten 
Thije een stuck bouwlant, genaamt het Protes stucke of 
Protes Nije groot 6 schepel gesaey gelegen aen het 
hecke van Immink met den ende aen den Helle-wegh.” 
 
In 1748 verkopen Jan en Garritjen Eertink voor f 67,- 
aan Hendrick en Garritjen Meulenkolk een stuk 
boulant groot 3 schepel gesaey gelegen bij het hecke 
van Gerrit Immink in den Harriker Esch. 
In 1789 werd er een maagscheiding opgemaakt 
wegens het overlijden van Marten Nijland, de 
schoonzoon van Jan Eerting of Veldjan. De weduwe 
Stijne Eerting zou hertrouwen met Jan Hendrik 
Leuvelink. De 2 nagelaten kinderen waren Hendrik en 

Jenneken. Hendrik kreeg voor vaderlijk goed f 25,- en vaders kleren; Jenneken kwam toe f 25,-, vaders kiste en 
een bedde met toebehoren. De inventaris en de toen aanwezige schulden werden als volgt aangeduid: 
“Een kotters huisje met den gaarden, 2 stukjes bouland in den Harker Es groot 1 mudde gesaay, 2 melkbeesten 
en een cottersinboedel. Totale waarde f 470,-. Schulden aan de zwager van de overledene, een obligatie t.g.v. 
Jan Bruggink, lantpagt aan Hoestink, dootschulden, winkelware en Heren lasten. Totaal f 181,-.” 
In 1794 geeft Stijne Eertink aan dat door het versterf van haar man J.H. Leuvelink op haar kragt huwelijks 
voorwaarden is gedevolveerd en vererft de halfscheid van het plaatsjen Veltmans. 
In 1811 bestond de veestapel uit 2 koeien. Op het erve boerden toen Marten en Stijne’s zoon Hendrik Nijland of 
Veldmans  met echtgenote Hendrika Leuvelink. 
Omstreeks 1832 waren er 4 runderen en was het bezit aan grond 2,2 hectare; Egbert Bomans was toen samen 
met zijn vrouw Jenneken Truitmans de eigenaar. Tot aan 1836 werd ongeveer 7,4 hectare bijgekocht en in 1861 
bij de verdeling van de markegronden werd nog 6,6 hectare verkregen. 
Het oorspronkelijke huis werd vermoedelijk in 1853 afgebroken. In 1863 ging een huis en erf over van de marke 

naar Egbert Bomans. 
In 1879 erfde Egbert’s zoon Gerrit Jan het grootste deel van 
het bezit. Zijn zoon Egbert Bomans op zijn beurt verkreeg 
het bezit in 1925. In de loop van de tijd waren er diverse 
verbouwingen: zo werd in 1964 een varkensschuur 
gebouwd en in 1979 de ligboxenstal. 
De achtergevel van het huis met karakteristiek 
“oonderschoer” is in al die jaren niet veranderd.  
In 1965 ging het bezit over naar Jan en Willem Bomans, de 
zonen van Egbert. 
Het bedrijf omvatte toen ca 12 hectare cultuurgrond. In de 
loop van de tijd werd het grondgebied vergroot door 
aankopen in de Meene en aan de Holtdijk.  
Jan’s zoon Gerrit Bomans werd omstreeks 1995 opgenomen 
in de maatschap, dus medeëigenaar. In 2001/2002 werd 
naast de bestaande bebouwing een nieuw huis (Worsinkweg 

1) gesticht, waar Gerrit samen met partner Anjo Rohaan ging wonen. Gerrit boert voort op de boerderij 
Veldman. 

Boerderij Veldman in 1952 

Het in 2002 nieuw gebouwde woonhuis bij Veldman 



 Er was vroeger een keitjesvloer in de woonkeuken met de 
letters: GDS  EB  JKH  (GerritDina Schorfhaar   Egbert Bomans   JenneKen Heuman). De stenen zijn nog wel 
bewaard. Er is een peerdezomp met jaartal 1846. 
 
Bewoners: 
 
► Jan Eerting of Veldjan en zijn vrouw Gerrijtjen Veldman zijn, samen met de reeds oude Harmken 
Veldjans, de vroegst bekende bewoners van Veldman (“Veltjans Caterstede”).  
Jan, geboren in Herike op Eertink (3.2.110) en van beroep kleermaker, was geboren in 1716. Hij was de zoon 
van Warner en Stijne Eerting. Jan trouwde ca 1744 met Gerrijtjen Veldman. Uit het huwelijk werden 4 kinderen 
geboren: Jan (*ca1746), Stijntjen (*1749), Jenneken (*1752) en Jan (*1757). 
Oudste zoon Jan Veldjans huwde in 1778 te Holten met Aeltjen Hendricks Velthuisken en hertrouwde, ook in 
Holten, op 08-04-1781 met Maria Roelofs Voskes van de Borkeld. Hij overleed in september 1781 op de 
Borkeld. 
Over Jenneken Veldjans zijn geen bijzonderheden bekend. Jan Veldjans (*1757), aangeduid als kotter, bleef 
ongehuwd. Hij overleed in 1833 te Herike op 76-jarige leeftijd. Stijntjen Veldjans bleef wonen op Veldman. 
  

 Het voorhuis anno 2006 
  
► Stijntjen Veldjans of Eerting trouwde in 1773 op 23-jarige leeftijd te Markelo met Marten Nieuwland, 
van beroep strodekker, zoon van Jan Nieuwland.  
Uit het huwelijk van Stijntjen en Marten werden 4 kinderen geboren, waarvan er echter twee op jonge leeftijd 
overleden. Van de andere kinderen werd Hendrik Nijland of Veldmans geboren in 1777; hij werd opvolger op 
het erve. Jenne Nijland werd geboren in 1785. 
Na het overlijden van Marten Nieuwland, omstreeks 1788, hertrouwde Stijntjen in 1789 met Jan Hendrik 
Leuvelink (1753-1794), geboren op “Truuks” in Beusbergen (2.4.190) als zoon van Hendrik Leuvelink en 
Berendjen Plasmans. Uit het huwelijk van Marten en Stijntjen zijn geen kinderen bekend. Stijntjen overleed in 
1820. 
 
► Hendrik Nijland of Veldmans trouwde omstreeks 1809 met Hendrika Leuvelink of Trukes (1780-1814), 
dochter van Jan Leuvelink en Janna Brummelmans op ”Truuks” te Beusbergen. Hendrika was het nichtje 
(oomzegger) van Jan Hendrik Leuvelink. Hendrik en Hendrika kregen 2 kinderen die echter op jonge leeftijd 
overleden. 
Hendrik hertrouwde in 1815 te Goor met Jenneken (Jenne) ter Welle (1785-1857), geboren te Stokkum op de 
Welle (Stokkum 2.1.380), dochter van Jan Hendrik ter Welle en Janna Vrijlink. Het paar kreeg geen kinderen: 
Hendrik overleed in 1816, een jaar na zijn tweede huwelijk, op 38-jarige leeftijd. Jenneken hertrouwde in 1818 
met Hendrik Oldenhof op (Klein) Oldenhof aan de Rijssenseweg (3.3.330) en vertrok daar naar toe. 



► Ook in 1818 was de broer van Hendrika Leuvelink, Berend Hendrik (*1783 op “Truuks”) te Holten 
getrouwd met Hendrika Koopmans (ca1788-1821), dochter van Harmen Koopman en Gerritjen Hendriks. 
Berend Hendrik kwam in deze tijd samen met zijn vrouw inwonen bij zijn zuster op Veldman. 
Berend Hendrik was landbouwer en wever. Samen met echtgenote Hendrika Koopmans kreeg hij 2 kinderen, die 
evenwel op zeer jonge leeftijd stierven. Tragisch was het overlijden van Hendrika in 1821, negen dagen na de 
geboorte van haar tweede kind. 
Berend Hendrik hertrouwde in 1822 met Jenneken Truitmans (1791-1866), dochter van Gerrit Jan Truitmans en 
W. Hofhuis te Elsenerbroek. Berend Hendrik en Jenneken kregen 1 dochter, Johanna (1824-1878) die ongehuwd 
bleef. Berend Hendrik overleed in 1825. 
 
► In 1826 hertrouwde Jenneken Truitmans met Egbert Bomans (1784-1845), zoon van Jan Bomans en 
Swenneken Krooshoop op Krooshoop in Stokkum (2.1.050). Het paar kreeg 4 kinderen: Berend Jan Bomans 
(1827-1849), boerwerker en ongehuwd, Gerrit Jan (1829-1897) die opvolger werd, Hendrika (1831-1858) die in 
1857 trouwde met Hendrik Sanderman (1814-1884) van Bolink (Markelo buitengebied 1.3.010) en Willem 
(1834-1891), landbouwer van beroep, die ongehuwd bleef. 
 
► Gerrit Jan Bomans trouwde in 1872 op 42-jarige leeftijd met Gerritdina Schorfhaar (1850-1923), 
dochter van Christiaan Schorfhaar en Arendina Kempers op de “Voorste Brikke” (Markelo buitengebied 
1.6.330). 
Gerrit Jan en Gerritdina kregen 7 kinderen; 1 kind werd levenloos geboren. 
Oudste dochter Jenneken werd geboren in 1873; zij trouwde in 1894 met Jan Gijmink (*1862, Diepenheim), 
wiens ouders op Kooijman (3.2.220) woonden; zij verhuisden in 1899 naar Enschede waar Jenneken in 1947 
overleed. Arendina, geboren in 1874, huwde in 1906 te Rijssen Engbert Poortman; zij overleed aldaar in 1915. 
Egbert, geboren in 1876 en overleden in 1952, werd de opvolger op Veldman.  
Christiaan Bomans werd geboren in 1879 en is overleden in 1954; hij vertrok in 1901 naar Enschede, later Den 
Haag. Hij huwde met Willemijntje van Alphen.  
Berend Jan kwam in 1884; naast landbouwer was hij ook stoker bij de Twentsche Stoom Blekerij in Goor. Hij 
trouwde in 1912 met Gerritdina Tempelman (1888-1968) van de Welle aan de Oude Borculoseweg (Stokkum 
2.1.380). Berend Jan overleed in 1969. 

Tenslotte werd in 1889 
Willemina geboren; zij huwde 
in 1909 met Derk Hendrik 
Wibbelink van Niejnhoes 
(1882-1962) aan de Holterweg 
(Markelo buitengebied 
1.2.490); Willemina overleed in 
1933. 
 
► Egbert Bomans (1876-
1952) trouwde in 1919 met 
Jenneken Heumann. Jenneken 
(1888-1961) was geboren op de 
Baas in Stokkum aan de Oude 
Borculoseweg ( Stokkum 
2.1.240), als dochter van Arend 
Jan Heumann en Harmina 
Snijders. De grootvader van 
Jenneken, Johann Heinrich 
Heumann, kwam van Pruissen 
waar hij omstreeks 1795 in 

Telgte was geboren. 
Bij hun trouwen woonden Egbert Bomans en Jenneken Heumann samen met haar 3 kinderen nog voor korte tijd 
op de Baars aan de Worsinkweg 7 (3.3.070), om zich vervolgens voorgoed op Veldman te vestigen. 
 
Jenneken was weduwe van Albert Wissink, in 1888 geboren op Dikkeboer (Kooijman) aan de Larenseweg 
(Markelo buitengebied 1.6.180), die in 1918 op de Baars was overleden aan de Spaanse griep. Jenneken en 
Albert waren getrouwd in 1911; het paar ging toen op Nieuw Wiemerink (“Van Campen”, 3.3.145) wonen. Uit 
hun huwelijk werden op Nieuw Wiemerink 4 kinderen geboren: het oudste kind dat 21 dagen na de geboorte 
overleed, Arend Jan Wissink (*1913) die bakker werd en in 1938 trouwde met Berendina Hendrina Wolfs (1916-
2002) van “de Bosmaote” in het Elsenerbroek, eerst nog op Veldman woonde, vervolgens in 1952 verhuisde 

Egbert Bomans (*1876) Jenneken Bomans-Heumann (*1888) 



naar het Jachtopzienershuis in Stokkum (2.2.121) en in 1962 aan de Stationsstraat in dorp Markelo ging wonen, 
Hermina Alberdina Wissink (Mina,*1914), die in 1938 huwde met Hendrik Jan Reef (*1906) op Peddemors aan 
de Oomsdijk in Elsenerbroek en Gerrit Wissink (1916-1985), die in 1942 trouwde met Jenneken Hesselink 
(1918-2008) uit het Stokkumerbroek (2.3.115) en later op de Baars ging wonen. 

 
Egbert Bomans en Jenneken Heumann kregen 7 kinderen, 
1 kind (*1924) overleed zeer jong. 
Oudste zoon Gerrit Jan Albert Bomans werd geboren in 
1920. Hij trouwde in 1949 met Geesken Nijkamp uit 
Rijssen. In Rijssen werd in 1950 hun dochter Jenny 
geboren; zij verhuisden hierna naar huize Stern (3.1.242) 
aan de Verlengde Meenweg, nu nr. 4. Naderhand in 1954 

verhuisde het gezin naar een nieuw huis aan de Beatrixstraat in dorp Markelo, waar nog 2 kinderen werden 
geboren: Gerrie in 1954 en Egbert in 1958. 
Egbert en Jenneken’s dochter Gerritdina Harmina (Dina) kwam in 1922; zij trouwde in 1943 met Derk Roessink 
in Enter.  
Zoon Egbert Jan (Epke), geboren in 1923 en landbouwvoorlichter, trouwde in 1944 met Grietje Manuel (*1926) 
van Manuel aan de Stokkumerweg. Zij woonden tijdelijk in Markelo en in Zwolle om zich tenslotte in Deventer 
te vestigen, alwaar Egbert Jan in 2007 op 83-jarige leeftijd is overleden. 
Willem Bomans werd geboren in 1926 en hij bleef ongehuwd; samen met zijn jongere broer Jan boerde hij op 
Veldman. 
In 1928 werd Johanna Hendrika (Hanna) geboren; zij trouwde in 1947 met Johan Reilink van het Zeldam. Zij 
woonden later op ’t Gijmink in Goor, alwaar Johan melkventer was en daarbij een winkel had. Hanna overleed 
in 2006. 
Jan Bomans werd geboren in 1929; hij trouwde in 1960 met Johanna Hendrika (Annie) Wes, geboren in 1932 in 
Neede en komend uit Markvelde. Jan werd samen met broer Willem opvolger op Veldman. Jan overleed in 
2009. 
 
► De oudste zoon uit het eerst huwelijk van 
Jenneken Heumann, Arend Jan Wissink en zijn vrouw 
Berendina Hendrina Wolfs, getrouwd in 1938, kregen 
op Veldman 3 kinderen. Zoon Albert Egbert Hendrik 
(Albert) werd geboren in 1939; hij trouwde in 1963 met 
Rikie Dollekamp (Rikie van de Bakker) uit Stokkum; zij 
zouden later in Delden wonen. Dochter Dinie werd geboren in 1946 en zij trouwde in 1967 met Karel Onijs en 
ging naderhand in Diepenheim wonen. In 1952, 5 maand voor het vertrek van de familie naar het 
Jachtopzienershuis in Stokkum, werd nog dochter Jenny geboren. Zij zou in 1975 trouwen met Gerrit Postma en 
in dorp Markelo gaan wonen. 
 
► Opvolger op Veldman Jan Bomans en echtgenote Annie kregen 2 kinderen: Egbert (Egbert Jan) en 
Gerrit (Gerrit Jan). Egbert werd geboren in 1962. Hij trouwde in 1988 met Astrid ten Berge uit Goor. Het paar 
ging wonen in dorp Markelo. 
Gerrit werd geboren in 1969. Hij trouwde in 2005 met Anjo Rohaan (*1978), dochter van Jan Rohaan en Gerrie 
Sligman van de Oude Rijssenseweg. Gerrit en Anjo hebben naast Gerrit’s ouderlijk huis in 2001 een nieuwe 
woning gesticht (Worsinkweg 1). Gerrit werd de opvolger op Bomans. In 2006 kregen Gerrit en Anjo zoon 
Marc. 

24-11-1907. 
Dezer dagen had E.B. uit Herike het ongeluk van het 
paard te vallen, waarbij hij van het dier een trap  in 
het aangezicht kreeg, die zóó geweldig aankwam, dat 
onmiddellijk heelkundige hulp moest worden 
ingeroepen. We vernemen, dat vooral de neus en een 
oog erg beleedigd zijn. 

03-03-1901 
Veroordeeld is: J.H.B. te Markelo wegens ernstige 
mishandeling en verwonding van Egbert Bomans tot 
1 jaar gevangenis onder aftrek der voorloopige 
hechtenis tot deze uitspraak en tot betaling van  f  
76.50 schadevergoeding aan Bomans. 


