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EEN WANDELING MET EEN KNIPOOG
NAAR HET VERLEDEN.

Deze wandeling begint bij Erve Kampboer,
Kampboerlaan 4, 7678 VV Geesteren.
De lengte van de wandeling is exact 10 km.

Wij wensen U een fijne wandeling toe.

”Erve Kampboer” is sinds 1972 in gebruik als
dorpshuis en peuterspeelzaal. Reeds in 1970 had
erfgenaam J. Kamphuis in verband met uit-
breiding van het dorp een ander boerenerf aange-
kocht.

Boerderij, schuur en ook de bakspieker hebben
hun originele staat behouden. Wel is er een
woonhuis bij aangebouwd, waarin nu de huidige
beheerder woont. De molenstenen komen van de
in 1930 afgebroken watermolen (oliemolen) die
gelegen was aan de Vermolenweg. Zoals bijna
alle boerderijen is ook deze boerderij omgeven
door grote eiken.



2

 We wandelen langs de school richting
Vriezenveenseweg en gaan linksaf naar de
kerk richting de Dorpsstraat.

De St.Pancratiuskerk werd gebouwd in 1925.
De vorige “waterstaatskerk” is toen afgebroken.
Deze stond op de plek waar nu de schoenen-
winkel van Elferink is. De kerk is overdag te be-
zichtigen.

 We wandelen verder langs de Dorpsstraat
richting Tubbergen en gaan in de bocht naar
links, rechtsaf de Huyerenseweg op.

Het eerste erf aan uw linkerhand is het oude
“Erve Hamer”. In 1498 heette het Hamerinck.
Dit was een gewahrde boer. Een gewahrde boer
had stemrecht bij de holting (vergadering) in de
marke. Hoe meer wahren hoe meer stemmen. Een
wahr was een stuk land met de grootte van
hetgeen een boer in 4 morgens kon ploegen.
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Het huidige pand heeft geen boeren bestemming
meer.

 We vervolgen de Huyerenseweg.

Het erve rechts in het groen, op ongeveer 200
meter van de weg, is het “Erve Wesselman”. In
1498 sprak men van Wesselinck en was het ook
een gewahrd erf. Het heeft nog steeds een boeren
bestemming en wordt bewoond door een nazaat
van deze familie Wesselink.

 We vervolgen nog steeds de Huyerenseweg.

De volgende boerderij links is “Erve Dierink”.
In 1498 was er sprake van erve Everinck. De
daagse naam is nog steeds erve Effink. Ook dit
was een gewahrd erf. Momenteel woont er de
familie Dierink. Tussen de hoge eiken is de
boerderij een genot om naar te kijken. Het is dan
ook een van de meest gefotografeerde plekken
van Geesteren. Let ook op de overige oude
gebouwen rechts waaronder een kapschuur met
“duurreed” en een schaapskooi.
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 We vervolgen nog steeds de Huyerenseweg.

De volgende boerderij links van de weg met twee
prachtige schuren rechts is “Erve Wulferink”.
Vroeger sprak men van Wulverding en ook van
Wulfert. Ofschoon het één van de grootste erven
van Geesteren was, was het geen gewahrd erf.
Let ook op het “bakhoes” uit 1842 rechts van de
weg. Binnen is alles origineel.
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De duif op de gevel van één der schuren is
afkomstig uit de oude Waterstaatskerk.

 We vervolgen de Huyerenseweg tot aan de
Meijersweg links en slaan deze weg in.

In de bocht naar links, vinden we aan onze
rechter hand “de Herterij”. De boer heeft zijn
agrarisch bedrijf met koeien en varkens ingeruild
voor het fokken van herten. De tijd staat niet stil.
Op dit erf is er gelegenheid tot het houden van
partijtjes en kan men een vakantiebungalow
huren. (www.herterijtwente.nl)

 We vervolgen de verharde Meijersweg.

Na enige tijd zien we rechts van de weg het
“Erve Möskert”. Ooit werd dit erf bewoond
door de familie Haarhuis. Bij gebrek aan opvol-
ging is het woonhuis in andere handen gekomen
en verbouwd en heeft het zijn agrarische functie
verloren. De naam Möskert komt van het in het
verleden daar gelegen erve Morshuis. Deze naam

http://www.herterijtwente.nl/
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is weer genoemd naar het lager gelegen land, de
mors.

 We blijven de Meijersweg vervolgen.

We zien na een paar honderd meter links van de
weg het “Erve de Meijer”. Dit erf heeft in de
loop der tijd diverse namen gekend. De oudst be-
kende naam is Meijer. Nu is het Haarhuis. In
1498 sprak men van “Het Smeijershuis” en was
het een erf met drie wahren.
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Vooral de voorkant met bakspieker is het
fotograferen waard. Een bakspieker is een klein
optrekje waarin in het verleden het eten voor de
winter werd opgeslagen. Achter de boerderij
vindt men “het oale hoes” dat momenteel dienst
doet als schuur.

 We blijven de weg vervolgen en zien na
ongeveer honderd meter links de volgende
boerderij.

Het “Erve Wolberink”. Dit is één van de aller-
oudste erven van Geesteren. 1000 jaar geleden
werd hier al gewoond. In 1498 was hier sprake
van “Frielinck”. Een erf met één wahr. Nu
spreekt men plaatselijk nog steeds van Vrielman.
Het erf heeft zijn boeren bestemming verloren.

 We vervolgen de Meijersweg tot aan de
provinciale weg (de Denekamperweg), hier
gaan we linksaf via het fietspad richting
Geesteren.
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In de verte links voor ons ligt “Erve Mensman”
(Maathuis). Hier woonde voorheen de familie
Mensinck. Een boer met één wahr. Het bedrijf
staat bekend om de vroegere en hedendaagse
paardenhandel. De voorvaderen van de huidige
eigenaar haalden hun paarden al helemaal uit
Rusland; een vele maanden durende tocht. Nu is
het heel erg bekend van het jaarlijkse CSI.

 We steken echter voor dit erf de provinciale
weg over en gaan rechtsaf de Booijmansweg
in.

Aan uw rechter hand vindt u een stuk gevelmuur
met een gevelteken van de oude boerderij
Josinck, Ook wel het Joost genaamd. Een
gewahrd erf. Na het overlijden van de beide
ouders -de kinderen waren nog te jong- is het erf
in 1901 publiekelijk verkocht en in zijn geheel
afgebroken. Het stukje gevelmuur is enkele jaren
geleden door de Stichting Heemkunde Geesteren
hier geplaatst, ongeveer op de plek waar eens het
erve Joostink heeft gestaan. De gevelsteen is
origineel en afkomstig van het oude erf.
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 We vervolgen de Booijmansweg.

De volgende boerderij “Erve Booijman”, rechts
van de weg uit 1779 is het bekijken waard. Wat
eens erve Boynck was, een erf met twee wahren,
werd in 1967 gerestaureerd en omgebouwd tot
restaurant (nu Ribhouse Texas). De familie
Beernink, die eigenaar was van het erf had als
bijnaam Booijman. Deze naam kwam dus van het
oude erve Boynck. Anno 1818 woonde er nog
een Jannes Booijink.

 We vervolgen de Booijmansweg en gaan
linksaf de Volmersweg in en na ongeveer
300 meter linksaf de Krikhaarsweg op.

Rechts bevindt zich het erve “t ool brook” In
1818 woonde hier G. Oude Brake. Momenteel
wordt het bewoond door de familie Wildemors en
heeft het zijn boeren bestemming verloren.

 We vervolgen de Krikhaarsweg rechtdoor.
Dus niet links afslaan.
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Links van de weg bevindt zich het “Erve
Bouwscholte”. Momenteel woont hier nog steeds
de familie Krikhaar. Het erf heeft geen agrarisch
functie meer.

 Na dit erf gaan we de eerste onverharde weg
links in en volgen deze zandweg tot aan de
Bothofweg. Hier gaan we linksaf en volgen
deze verharde weg.

Om het kleine puntje grond links van u, waarop
nu het landkruis staat, ontstond een ruzie tussen
twee buren. Dit landkruis is er daarna door één
van hen geplaatst. Het onderhoud wordt verzorgd
door een plaatselijke vereniging.

 We vervolgen de Bothofweg.

Links voor het nog komende bruggetje over de
Geesterense Molenbeek stond de boerderij van
“Erve de Waterboer”. Vermoedelijk had deze
naam iets met de beek achter de boerderij te
maken. De huidige bewoner, de familie Groote-
laar, heeft de oude boerderij rond 1990 laten
afbreken en er een nieuwe woning laten bouwen.
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 We gaan het bruggetje over en vervolgen de
Bothofweg die overgaat in de Schollinksweg.

Links van de weg tussen het woonhuis met het
rietendak (beuken oprijlaan) en de naast gelegen
bungalow stond in het verleden het “Erve
Schollink”. Erve Schollink was een gewahrd erf.
In de bovenkamer van deze boerderij is voor het
eerst les gegeven. In 1974 is de boerderij
afgebroken en steen voor steen weer opgebouwd
aan de Schotboersweg. Straks meer hierover.
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 We vervolgen de Schollinksweg.

De eerstvolgende boerderij links van de weg is
het “Erve Bekwever”, bewoont door de familie
Bekhuis. In 1498 was hier sprake van Geerdinck
en was het een gewahrd erf. Toen er geen
opvolgers waren heeft de familie Bekhuis de
boerderij overgenomen. Deze familie bewoonde
daarvoor een boerderij aan de overkant van de
straat. Deze boerderij is afgebroken. Meestal
lopen hier enkele paarden. Het is nog een
agrarisch bedrijf.

 Bij het erve “Bekwever” verlaten we de
Schollinksweg en gaan linksaf het zandpad in
en vervolgen dit pad tot aan de verharde
Schotboersweg. Hier gaan we rechtsaf.

Aan uw linkerhand, na ongeveer 50 meter, ziet u
het in volle glorie weer opgebouwde “Erve
Schollink”. Precies zo heeft het er vroeger ook
aan de Schollinksweg uitgezien. Momenteel
vinden we hier een architectenbureau.
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 Aan het einde van de Schotboersweg steken
we de Langeveenseweg over en gaan links af
over het voetpad richting het centrum.

De groentezaak aan uw rechter hand is de
verbouwde boerderij van de familie Bekhuis. In
het verleden heette dit erf “het kleine Bekhuis”.
Het erf is plaatselijk bekend als “de Bekboer”.

Iets verder links zien we een woonboerderij. Hier
bevond zich de boerderij van de Familie Sekhuis.
In verband met uitbreiding van het dorp moest
men hier het bedrijf beëindigen. Het bedrijf is
verplaatst naar elders. Het erf stond bekend onder
de naam “de Sekboer”.

Tegenover deze boerderij vervolgen we rechtsaf
het voetpad en komen we na ongeveer 100 meter
weer bij “Erve Kampboer”. Het beginpunt van
deze wandeling.

SHG

Deze wandeling en beschrijving is samengesteld
door:

Stichting Heemkunde Geesteren.

www.stichtingheemkundegeesteren.nl

http://www.stichtingheemkundegeesteren.nl/

