
Boerderijnummer   5.2.040 

Erfnaam    erve Haykers/Noordjan 

Oudste vermelding   ca 1770 

Huidig adres    Lentfersweg 2 

 
Historie boerderij 

 

De boerderij Haykers/NoordJan/Klein Tjoonk op de 

”Noordenberg” is omstreeks 1770 waarschijnlijk 

gesticht door Arent Tjoonk afkomstig van erve Tjoonk 

(pand 5.2.170, nu LochBerend). 

In de markeverslagen is in een “rekening” van 2-7-

1772 van nieuw aangegraven land vermeld dat 

”Noordenberg onder Tjoonk” zijn gehele plaatsje, 

groot ongeveer een mudde land, heeft aangegraven. Hij 

hoefde voor deze “berggrond” echter jaarlijks slechts f 

1,10 aan pacht te betalen. 

In 1811 bestond de veestapel uit een ooi, een koe en 

een vaars. 

Omstreeks 1820 kwam Berend Hendrik Haykers van 

het daarna verlaten erve Haykers (pand 5.3.270) op de 

boerderij. Bij de markeverdeling in ca. 1852 kreeg deze naast zijn “plaatsje” nog ruim 5 ha grond toebedeeld 

waardoor hij in totaal 5,9 ha bezat. Zoon en eerste opvolger Hendrik Haykers had in 1869 5,2 ha. In 1874 werd 

Hendrik’s broer Arend Jan (“NoordJan”) de eigenaar. Deze bracht zelf 1,5 ha mee. Na zijn overlijden in 1901 

kreeg zijn weduwe Berendina Haykers-Leferink het geheel, nu 7,3 ha, op naam. Zoon Berend Hendrik werd 

omstreeks 1911 de eigenaar. In de loop van de tijd werden stukjes grond verkocht waardoor de dochter Dina en 

haar man Jan Beltman omstreeks 1955 ca. 6 ha grond erfden. 

Nog tot ongeveer eind 19e eeuw had de behuizing muren van met leem bepleisterd vlechtwerk en was het nog 

een "lös hoes". Hierna kwam er vernieuwing. In 1942 en 1958 waren er verbouwingen. 

Na het overlijden van Jan Beltman in 1961 behield zijn weduwe ⅔ deel van het bezit terwijl haar ouders ⅓ deel 

verkregen. 

Omstreeks 1975 werd gestopt met de boerderij. In 1980 is het eigendom overgegaan naar dochter Dika 

Holterman-Beltman. 

 

Bewoners: 

 

► De oudst bekende bewoner van dit erf omstreeks 1770 was Arent Tjoonk of Nieuwenhuis (1733-1809), 

geboren op Tjoonk (pand 5.2.170). Hij was o.a. getuige in het proces van Zwenne Hegels. Arent trouwde in 1784 

op 51-jarige leeftijd met de weduwe Gerritjen Keysers uit de Holter Dijkerhoek. Zij bracht haar dochter Jenne ter 

Horst of Horstman (1767-1816) mee naar Elsen. Jenne werd de 

opvolgster. 

 

► Jenne ter Horst of Horstman trouwde in 1800 met Jan 

Teemker van ’n Teemker (pand 5.2.250). 

Zij kregen in 1801 dochter Maria. 

 

► Maria Teemker (1801-1878) trouwde in 1820 met 

Berend Hendrik Haykers (1790-1845), ongeveer de laatst 

overgebleven bewoner van het tussen de Rothoek en de Elsener 

Brink gelegen erve Haykers (pand 5.3.270). Maria en Berend 

Hendrik kregen op de “Noordenberg” 9 kinderen: Janna (1822-

1870) die in 1846 trouwde met Gerrit Klein Rotman op de Piet 

(pand 5.2.022), Hendrik (1823-1874), beoogd opvolger, die in 

1858 huwde met Grietje Hoevink van Vinkert uit Herike 

(Hericke 3.2.160) en kinderloos op de “Noordenberg” bleef 

wonen, Jenneken (1826-1878) die in 1855 trouwde met Hendrik 

Jan Nieuwenhuis in Rijssen, Aleida (1829-1845) die op 16-jarige 

leeftijd overleed, Hendrika (1831-1878) die in 1861 trouwde met 

Gerrit Jan Letink en eerst nog inwonend bleef, Jan Hendrik 

(1835-1866) die eveneens op het ouderlijk huis bleef wonen, 

Woonboerderij Haykers 

Frederika Haykers-Haarman (*1886) en Berend 

Hendrik Haykers (*1880) 



Gerritdina (1838-1838) die kort na de geboorte overleed, opnieuw een Gerritdina (1839-1925) die in 1875 in 

Wierden trouwde met de uit Gorssel afkomstige Gerrit Jan Teunissen en zich in Enter vestigde en Arend Jan 

(*1842) die de uiteindelijke opvolger werd. 

 

► De nog inwonende Hendrika Haykers (1831-1878), in 1861 getrouwd met Gerrit Jan Letink (zie ”in ’t 

Veld”, pand 5.2.090), kreeg hier in 1861 zoon Gerrit Hendrik. Hierna verhuisde het gezin naar een eigen woning 

(Letink, pand 5.2.148). 

 

Jan Hendrik (1835-1866), die Haikes als achternaam voerde, trouwde in 1862 met Janna Buursink (1839-1925) 

uit Wierden. Zij kregen 2 kinderen: Berend Hendrik (1862-1935) Haikes die in 1884 zou trouwen met Gerritdina 

Leusman in Wierden en de in 1864 geboren Willem Haikes. Na het overlijden van Jan Hendrik hertrouwde 

Janna in 1867 met Hendrik Jan de Wilde in Ambt-Delden en vertrok met kinderen naar aldaar; zij overleed in 

Hengelo (Ov). 

 

De uiteindelijke opvolger Arend Jan Haykers (1842-1901) trouwde in 1879 met Berendina Leferink (1854-1935) 

van de Kappe (Slagendijk, Marckelo 1.3.060). Zij kregen respectievelijk de namen “NoordJan” en 

“NoordBediene”. Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren waarvan er vijf kort na de geboorte dan wel op 

zeer jonge leeftijd overleden. Zoon Berend Hendrik (*1880) zou de opvolger worden. Gerrit Jan (1882-1945) 

huwde in 1909 huwde met Fenneken Tempelman van Lammers op de Borkeld (Marckelo 1.4.020) en vertrok 

naar Goor. Hermannus (1884-1972) trouwde in 1909 met Rika Willemsen uit Enter; hij verhuisde eveneens naar 

Goor, later naar Hengelo (Ov). 

 

► Berend Hendrik Haykers (1880-1967) trouwde in 1915 

met Frederika Haarman (1886-1970) uit Enter. Zij kregen 2 

kinderen: Arendina Berendina (Dina, *1915) die op de boerderij 

zou blijven en Johanna Gerritdina (Hanna, 1921-1990) die in 

1943 trouwde met Jan Willemsen in het Deldenerbroek. 

 

► Dina Haykers (1915-1994) trouwde in 1942 met Jan 

Beltman (1914-1961) van de Luchte (Marckelo 1.2.150). Het 

paar kreeg 2 kinderen: Gerrit Hendrik (Henk, *1944) die in 

1964 trouwde met Hanna Lammertink op PölHendrik aan de 

Brummelaar (Marckelo 1.5.190) en Hendrika Frederika (Dika, 

*1946) die op de boerderij zou blijven. 

 

► Dika Beltman (1946-2014) trouwde in 1967 met Jan 

Hendrik Johan (Henk) Holterman (1940-2016) uit Ambt  

Delden. Er werden 5 kinderen geboren: Arendina Hendrika 

(Anja, *1969) die in 1998 trouwde met Bert Wemmenhove en 

naar Almelo vertrok, Gerdien Jeannet (Irma, *1973) die in Goor 

is gaan samenwonen met partner John Zweers, Hendrika 

Frederika (Elly, *1975) die in 2008 trouwde met Wim Heijenk en in Markelo ging wonen, Hendrik Jan (Bart, 

*1984) die slechts 6 maand oud in 1985 overleed en Geert (*1986) die in het ouderlijk huis is gebleven. 

Johanna Gerritdina Haykers (*1921), Opoe Berendina 

Haykers-Leferink (*1854) en Arendina Berendina 

Haykers (*1915) 


