
De Groes (Klein Lievestro)            O.2
Zelhemseweg 3

Algemeen:
Even ver van het dorp, maar dichter bij de Zel-
hemseweg ligt de Groes. De oudste vermelding
vonden we in het verpondingskohier van Zutphen
waarin als eigenaar van huis en hof de Gravinne
van Bronckhorst wordt genoemd. De boerderij
komt dan voor onder de naam “t andere Lievestro”
of “Klein Lievestro”.
Jan Bemer of Groes trouwt in 1742 met Maria
Hillebrant. In een akte leggen zij vast dat ze uit zuivere liefde alle goederen aan elkaar geven met
uitzondering van een stukje land het
Heisterstuk genoemd, gelegen in de Veldhoek bij de Spieker, welk stukje land Maria aan haar zes
kinderen uit een eerder huwelijk met Hendrik Pasman vermaakte. Zij had dit ook in haar bezit
gekregen door haar huwelijk met Hendrik. Ook haar kist en kast met alles dat tot haar “lijf”
behoorde kan aan deze kinderen toe.
Zweer Groes, zoon van Derck Groes uit 1695, laat in 1783 vastleggen dat hij zijn aandeel in de
bezittingen op de Groes en het eigendom van een stukje land overdraagt aan zijn broer Willem
(geb. 1748) en schoonzuster Berentjen. In ruil daarvoor zullen zij hem kost en inwoning
verschaffen en goed verzorgen. Ook verplichten zij zich hem na zijn dood een ,ordentelijke,
begrafenis te geven.
In de zomer van 1827 brandt de schuur af, waarbij het slechts met de grootste moeite lukt met de
inmiddels toegesnelde buren, het woonhuis te behouden. De brand was, zoals later zou blijken,
aangestoken door een knecht van ‘t Lievenstro.
Deze knecht word onslagen uit het gevang in 1828 wegengs goed gedrag
Het is nog steeds een “los hoes” met wanden van spenken of twijgen, aangestreken met leem en
gedekt met stro of riet. De achterdeur werd teruggebouwd tot aan het eerste spand waardoor een
onderschoer ontstond. Bij de boerderij zal ook een schaapskooi gestaan hebben want heide was
er genoeg in het windmolenveld.
Evenals het Lievestro wordt ook Groesstede in 1886 herbouwd. De oude gebinten blijven staan.
Verder is de bouw ongeveer gelijk aan die van het Lievestro. Midden in de voorgevel kwam een
steen met opschrift “de Groes”. Ook bij deze boerderij werd het voorhuis elf centimeter
uitgebouwd en de zijmuren hoger opgetrokken. Naast de woning met stalling stond een overdekte
vaalstal waarin een jongveestal met daarnaast een schuur met stenen voet en houten wanden.
De voorgevel is bijna gelijk aan de voorgevel van het  Lievestro, met dit verschil dat de versiering
onder de halfronde bogen boven de voorgevel kozijnen niet van witte kalkzandsteen, maar van
gele kalkzandsteen is gemetseld. Ook het patroon is anders. Verder was de inrichting identiek aan
het grote Lievestro.
In 1930 werd de potstal vervangen door een grupstal met gierkelder. De eerste bouwvergunning
dateert van 1933 voor het optrekken van een gebouwtje voor het plaatsen van een broedmachine.
In de herst van 1945 brandden schuur en vaaltstal af. De vaaltstal werd niet herbouwd, de schuur
kon als gevolg van de schaarste aan bouwmaterialen, pas enkele jaren later, maar nu vrij van de
woning, herbouwd worden. In 1957 wordt er een landbouwwerktuigenloods bijgebouwd. De
kozijnen en ramen in de voorgevel werden in 1964 vernieuwd. Een jaar later werden er
slaapkamers op de verdieping gemaakt. Om ruimte te krijgen voor de slaapkamerramen werden
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gemetselde bogen boven voordeur en raamkozijn weggebroken en  vervangen door een schuine
rollaag. De halfronde bogen boven de beide buitenste raamkozijnen bleven gelukkigbestaan. In
1974 werd er een ligboxenstal bijgebouwd. Vijf jaar later wordt de woning gedeeltelijk vernieuwd
waarbij de woonruimte belangrijk uitgebreid wordt.  O.2
Bouw:
1886 herbouw
1930 bouw gierkelder
1933 bouw van een gebouwtje voor broedmachine
1957 bouw lanbouwwerktuigenloods
1958 bouw kippenhok
1964 kozijnen en ramen in de voorgevel vernieuwd
1965 bouw slaapkamers op zolder, gemetselde halfronde rollagen boven voordeur en
raamkozijn weggebroken en vervangen door een schuine rollaag.
1966 werktuigenloods uitgebreid
1974 oogstschuur met stalling verbouwd tot ligboxenstal
1979 woning gedeeltelijk vernieuwd en uitgebreid
1980 vergroten fokvarkensschuur
1987 mestsilo bijgebouwd
Eigenaren:
1650 ‘t andere Levenstroe
1650 De Gravinne van Bronckhorst
1810 Sluis, Geertruida Hoibert wed. Van der
1830 Hendrik van der Sluis, landeigenaar Diepenheim
1835 Mr. Willem baron van Heeckeren van Kell, Arnhem
1868 Mr. Willem baron van Heeckeren van Kell, Angerlo
1918 Mr. Alexander baron van Heeckeren van Kell
1931 Hendrik Robert baron van Heeckeren  van Kell
1968 Staatsbosbeheer
Bewoners:

1670
Harmen    Groes met vrouw Lijsabeth Hillebrand
 kinderen
Maria     Groes    naar G.20  1690
Jan       Groes     geb.1672 Ruurlo Tr.1708 met T Harberts
Harbert   Groes     geb.1675 Ruurlo Tr.1701 Derkjen Boeckhorst
Derck     Groes     geb.1679 Ruurlo
Garrijt   Groes     geb.1684 Ruurlo Tr.1692 Teunisken Aelberts
naar Hengelo Jenneken Geb. 1693 Ruurlo
dochter van Harbert Lijsabeth Tr.1732 naar F.16
1670
Derck op de Groesplaatse met kinderen
Hilleken   Groes  Tr.1682 met Jan Barink
Engeltjen  Groes  Tr.1691 met Roelof Bloemena
Essele     Groes  Tr.1709 Henrick Hoeve van O.1 naar I.16

Nieuwe bewoners ingekomen 1709 van G.20 (de  Koekoek)
1709 - 1731
Willem  Bemers later Groes met vrouw



Maria     Groes  eerste mam was Derck Berents van N.12
 kinderen
Derck Bemer Groes  geb.1695 Ruurlo                                  
Jan   Bemer Groes  geb.1699 Ruurlo naar E.20 1742                                                        
Fenneken    Groes  geb.1701 Ruurlo (R.A.821 27/2 1760)
Aaltjen     Groes  geb.1703 Ruurlo naar G.1 1731
Hendrick    Groes  geb.1710 Ruurlo naar H.1
zoon Derck Tr.in 1731 met
Henrickje  te Vrugt d.v. Zweer van A.9
 kinderen
Zweer       Groes     geb.---
Hendrikus   Groes     geb.1734 Ruurlo
Maria       Groes     geb.1738 Ruurlo naar A.29 1779
Aaltjen     Groes     geb.1741 Ruurlo overl. ?
Esselina    Groes     geb.1744 Ruurlo
Willem      Groes     geb.1749 Ruurlo
Aaltjen     Groes     geb.1752 Ruurlo
Alberdina   Groes     geb.1755 Ruurlo  
Zoon Willem Tr. in 1779 met
Berentjen Lievestro   geb.1753 Ruurlo van O.3
(R.A.823 1783) Zweer Groes vermaakt goederen aan broer
Willem Groes en Berentjen Lievestro
 kinderen
Derksken    Groes     geb.1780 Ruurlo naar K.4
Hendrina    Groes     geb.1783 Ruurlo naar N.11
Hendrick    Groes     Geb.1786 Ruurlo
Aalbert     Groes     Geb.1791 Ruurlo
Hendrik     Groes     geb.1794 Ruurlo naar O.30
Berent      Groes     geb.1788 Ruurlo
Hendrika    Groes     geb.1797 Ruurlo naar E.6
vader Willem overl.in 1834,moeder Berentjen in 1820
zoon Berend Tr.in 1814 met
Maria     Kerkwijk    geb.1794 Ruurlo van N.11
 kinderen
Willemina   Groes     geb.1815 Ruurlo naar ).3
Garrit Jan  Groes     geb.1817 Ruurlo overl. 1850
Geesken     Groes     geb.1820 Ruurlo overl. 1850
Berend      Groes     geb.1825 Ruurlo
Berendina   Groes     geb.1828 Ruurlo overl. 1856
Willem      Groes     geb.1831 Ruurlo overl. 1855
Willemken   Groes     geb.1834 Ruurlo
vader Berend overl. in 1863,moeder Maria in 1868
dochter Willemken Tr.1856 met
Garrit J   Waarlo    geb.1832 Ruurlo van O.33
 kinderen
Hendrik    Waarlo    geb.1857 Ruurlo naar O.1
Grada W    Waarlo    geb.1861 Ruurlo naar H.4
moeder Willemken overl. in 1864, Garrit J hertr.1865 met
Aaltjen   Lievestro  geb.1841 Ruurlo van O.3



Willem     Waarlo    geb.1865 Ruurlo
vader Garrit Jan overl.in 1903,moeder Aaltjen in 1904
zoon Willem Tr.in 1887 met
Arendina  Olthuis    geb.1868 Ruurlo van H.4
 kinderen
Gerrit J   Waarlo    geb.1888 Ruurlo
Gerhard    Waarlo    geb.1890 Ruurlo
Aaltjen    Waarlo    geb.1892 Ruurlo
Johan      Waarlo    geb.1894 Ruurlo
Hendrika   Waarlo    geb.1897 Ruurlo
Antonia    Waarlo    geb.1899 Ruurlo
Gerrit W   Waarlo    geb.1902 Ruurlo
Fam. vertrekt naar Borculo later op E.16a

nieuwe bewoners van Lonneker 1911
Reint      Norde     geb.1876 Vorden met vr
Berendina Gr Obbink   geb.1881 Hengelo
 kinderen
Wilhelm    Norde      geb.1908 Lonneker
Bernard    Norde      geb.1906 Lonneker
Gerrit     Norde      geb.1912 Ruurlo
Johan      Norde      geb.1915 Ruurlo
Hendrikus  Norde      geb.1919 Ruurlo
Reindina   Norde      geb.1920 Ruurlo
vader Reint overl.in 1920
zoon Bernard Tr.in 1931 met
Hendrika  Leemkuil    geb.1907 Vorden
Reindina J Norde      geb.1931 Ruurlo
 




