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3.1.060
Erve Nieuw Koldenberg
ca 1820
Twikkelerweg 9

Historie boerderij
Ruim 100 meter schuin achter De Welle stichtte Hendrik Kloppers omstreeks 1820 een hutje op de markegrond.
Dit werd kort na de bouw eigendom van de dagloner Hendrik Koldenberg. Bij de markedeling werd aan het
boerderijtje bijna 6 hectare grond vanuit de marke
toegewezen.
In 1865 werd het oude onderkomen afgebroken en op een
andere plek, meer richting de Twikkelerweg, waar het nu
nog staat, herbouwd. Na de familie Koldenberg werd het
achtereenvolgens eigendom van Gerrit Hendrik in ‘t Hoff,
Egbert Jan Hofman (in 1884), Jan Hofman (in 1922) en
Herman Hendrik Beld (in 1931). In 1930 werd door de
familie Hofman het grootste deel van de grond verkocht,
zodat er slechts een boerderijtje met ruim 2.5 hectare
grond overbleef. In 1962 kreeg zoon Johan Beld hiervan ¼
hectare grond mee waarop hij een nieuwe woning stichtte
aan Twikkelerweg 11.
Bewoners:
►
De dagloner Hendrick Koldenberg (1762-1832) woonde aanvankelijk op Koldenberg (3.1.240) en was
getrouwd met Maria Mattena. Na het overlijden van Maria hertrouwde Hendrick in 1808 met de spinster Johanna
Nijland (1787-1855). Bij die gelegenheid werd er een boedelscheiding opgemaakt waarbij de enige zoon uit het
eerste huwelijk een kist met kleren plus een koe of 25 gulden kreeg toebedeeld.
Omstreeks 1820 vertrok het gezin van de boerderij Koldenberg en betrok een hutje aan de Twikkelerweg, dat de
naam Nieuw Koldenberg kreeg. Men ging er flink op achteruit want op Koldenberg had men nog een, voor die
tijd, redelijke veestapel van drie koeien en een kalf.
Uit de beide huwelijken van Hendrick werden in totaal 7 kinderen geboren: Hendrikus Koldenberg (*1793),
enige zoon uit het eerste huwelijk, die als dagloner trouwde met Jenneken ter Welle; zij woonden eerst in bij
Nieuw Koldenberg maar vertrokken na enkele jaren, waarbij oudste dochtertje Maria (*1827) werd achtergelaten
bij de grootouders, Hendrika (*1810) die in 1837 trouwde met haar buurjongen Hendriekus Olijdam op De
Welle en vertrok naar Kerspel Goor, Jan Hendrik (1812-1856) die in 1844 trouwde met Maria Wes en op de
Boars (3.3.070) ging wonen waar hij 12 jaar later overleed, Jan Willem (*1814) die in 1843 trouwde met
Johanna Wes uit Kerspel Goor, Egbert (*1818) die in 1848 in Goor trouwde met de Diepenheimse Arendina
Potman, Arend Jan (1821-1878) die trouwde met Johanna Luttikhedde van de Keujer en op de Scheper (3.2.140)
ging boeren; hij overleed op de Koele in de Pothoek en Hermannus (1816-1854) die de opvolger werd en in 1843
trouwde met Janna Hogeslag (1809-1863) uit Markvelde, de zuster van z’n buurvrouw op De Welle.
Op dat moment woonden op Nieuw Koldenberg: Hermannus en z’n jonge vrouw, z’n nichtje Maria en z’n
moeder de weduwe Koldenberg-Nijland.
►
Hermannus en Janna kregen 3 kinderen: Hendrika (1843-1855), Berend Jan (1846-1867) en Jan Willem
(*1849). Na het overlijden van Hermannus in 1854, hertrouwde Janna in 1855 met de in Bathmen geboren Gerrit
Hendrik in ’t Hoff (1823-1880).
►
Opvolger werd Jan Willem Koldenberg (1849-1881) die in 1868 trouwde met z’n achternicht Willemina
Koldenberg (1848-1874), dochter van J.H. Koldenberg en M. Wes op pand 3.3.070. Toen Willemina in februari
1874 op 25-jarige leeftijd overleed, hertrouwde Jan Willem in juli 1874 met Alberdina Schreurs (1846-1884),
dochter van timmerman Schreurs in het dorp. Jan Willem werd echter ook niet oud; hij overleed in 1881 waarna
z’n weduwe Alberdina het jaar daarop hertrouwde met de in Holten geboren Engbert Jan Hofman (1849-1902).
(de 4 kinderen Koldenberg waren allen op jonge leeftijd overleden).
Drie jaar later overleed Alberdina waarna Engbert Jan, het verhaal wordt eentonig, in 1885 hertrouwde met
Janna Lonink (1856-1887), de dochter van Anthony Lonink. Dit huwelijk duurde nog geen twee jaar, want Janna
overleed in 1887 op 31-jarige leeftijd. Engbert Jan versaagde echter niet en hertrouwde hetzelfde jaar nog met
Gerritdina Johanna Schreurs (1860-1928), de halfzuster van z’n eerste vrouw.

Na drie huwelijken overleed Engbert Jan in 1902 op 53-jarige leeftijd. Z’n toen 42-jarige weduwe hertrouwde
enkele jaren later met de uit Diepenheim afkomstige weduwnaar Jan Arend Roessink (1860-1917), die twee
zoons uit z’n eerste huwelijk meebracht.
►
Opvolger werd toen Jan Hofman (*1898), zoon uit het eerste huwelijk van Gerritdina Johanna Schreurs.
Hij trouwde in 1919 met Hendrika Aleida Wiemerink (*1901). Ze kregen 2 dochters n.l. Gerritdina Johanna
(*1921) en Janna Egberdina (*1923) en vertrokken in 1929 naar Goor.
►
Nieuwe eigenaar / bewoner werd toen Hendrik Herman Beld, in 1908 geboren in Ambt Delden en in
1927 getrouwd met de in 1906 in de gemeente Wierden geboren Janna Harmsel. Zij hadden al 2 zoons die beide
in Ambt Delden waren geboren: Hendrik in 1928 en Jan in 1929. Daarna werd nog zoon Johan geboren in 1935.
Hendrik trouwde in 1948 met Riek Altena en ging op camping Kattenberg wonen en werken. Jan werd de
opvolger en trouwde in 1951 met Dinie Wibbelink (*1930) uit Elsen. Johan trouwde met de Diepenheimse Tiny
Welmerink en stichtte een nieuwe woning op Twikkelerweg 11.
►
Jan en Dinie kregen 2 dochters: Janny (*1950) die in 1975 met Jan Brinkers aan de Holtdijk trouwde en
Hermien (*1953) die in 1977 trouwde met de in Wierden geboren Jan Meyer (*1952). Zij kwamen in 1980
vanuit Goor en wonen nu met hun kinderen, dochter Marjan (*1981), zoon Hans (*1986) en moeder Dinie in het
toen tot woonboerderij verbouwde pand.

