
Henny Gerrit ter Hofte 

In een doos met oude spulletjes vonden wij, dochter en schoonzoon van Henny ter Hofte, 

een aantal artikelen waarvan we meenden dat die wellicht voor sommigen (b.v. mensen uit 

Twekkelo die Henny ter Hofte gekend hebben) wel interessant zouden kunnen zijn. De 

beheerder van het Historische Archief van de Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo 

vroeg ons om daar een kleine levensbeschrijving van Henny aan toe te voegen. Dan zouden 

die artikelen wat beter te plaatsen zijn. Aan dat verzoek hebben wij graag voldaan: 

Henny ter Hofte werd geboren in 1927 en is opgegroeid aan de Strootsweg in Twekkelo. 

Na zijn lagere school in Usselo heeft hij de toenmalige MULO gevolgd. Vandaar de oproep 

voor zijn examen in mei en juli 1943  

Hij is administrateur geworden bij Schoenhandel Bervoets in Enschede. Een paar loonzakjes 

van 1946 en 1947 zijn daar getuige van.  

Ondertussen kreeg hij verkering met Gerritje Bornebroek, wonende op boerderij de Hesseler 

aan de Twekkelerweg 359 te Twekkelo. Gerritje heeft de eerste jaren lagere school nog op 

de school in Twekkelo gezeten. Totdat deze werd opgeheven. Daarna is ze naar de 

openbare school in Boekelo gegaan. Van hen beide zijn er klassenfoto’s van verschillende 

klassen opgenomen in het dossier. 

In 1948 werd Henny opgeroepen voor dienstplicht en heeft hij van mei 1948 tot halverwege 

1950 in Indië gediend. Hij was daar administrateur in een groot ziekenhuis. 

In 1952 zijn Henny en Gerritje getrouwd en gaan wonen op de Hesseler. Gerritje en haar 

vader deden de boerderij en Henny werkte als administrateur/boekhouder later o.a. bij 

Vredestein. 

Ze kregen 2 kinderen, Thea en Rob. Ter gelegenheid van de geboorte van Thea ontvingen 

Henny en Gerritje het felicitatietelegram dat in het dossier is opgenomen. 

Als buitengewoon dienstplichtige werd Henny verplicht ‘noodwachter’ bij de Nederlandse 

Organisatie voor Civiele Bescherming, beter bekend onder de naam ‘Bescherming 

Bevolking’ afgekort tot de ’BB’. In het dossier is zijn inschrijving bij de BB opgenomen. 

De laatste jaren van zijn leven bracht Henny, samen met zijn vrouw Gerritje, door in Boekelo, 

aan de Beckumerstraat. Henny was een oudere broer van Johan ter Hofte (overleden in 

2010), die o.a. veel heeft betekend voor de Historische Kring en de VVV van Boekelo. 

Henny is overleden in 2011 

Thea en Wim Snuverink-ter Hofte 

 


