Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.1.160
Olijdam/Kooymans
1868
Goorseweg 76

Historie boerderij
In 1868 stichtte de Goorse bakker en
winkelier Hendrik van Duuren hier een
boerderijtje, toen ook wel Delta
genoemd, op ruim 1½ hectare grond.
Dit werd in 1904 door de erven van
Duuren-Laupman verkocht aan de
familie Jannink in Goor. Verschillende
generaties Jannink waren eigenaar tot
dat in 1962 de gebouwen met 2,8
hectare grond werden aangekocht door
de pachter Hendrik Kooijmans. Hij
breidde het bedrijf en de bebouwing
fors uit en deed het in 1997 van de
hand, om te verhuizen naar
Oosterhesselen, zodat hij daar samen
met zoon en schoondochter de vleugels
nog verder kon uitslaan.

Boerderij Kooymans
Bewoners:
►Eerste bewoner in 1868 was Berend Jan Knopers (1836-1896) met
z’n vrouw Janna Olijdam (*1847) en hun 2 kinderen, toen afkomstig
uit Wierden. Na twee jaar, in 1870, overleden zowel z’n vrouw als één
van z’n zoons. Hij hertrouwde in 1873 met Willemina Nijland (18511903) en vertrok in 1877 met vrouw en 5 kinderen naar Diepenheim.
►
Opvolgers werden Gerrit Hendrik Olijdam (1838-1896),
geboortig van de Welle (3.1.050) en stoomwever van beroep, en z’n
vrouw Geertrui Potman (1845-1925) die in deeltijd het boerderijtje
gingen runnen, en hun 2 kinderen: Gerrit Jan (1870-1897), die
stoomwever werd maar als 27-jarige vrijgezel overleed en Gerrit
Hendrik (1873-1946) die later als katoenwever te boek stond. Op deze
boerderij werd nog een zoon geboren: Teunis (*1883) die als 18-jarige
overleed.
►
Gerrit Hendrik (1873-1946) werd de opvolger. Hij trouwde
in 1900 met Geertruida Johanna Broekhuis (1874-1950) afkomstig
van Brookhoes (3.1.080).
Ze kregen 5 kinderen: Geertruida Gerritdina (*1901), Aaltje Johanna
(*1904) die trouwde met de fabrieksarbeider Jan Hendrik Nijland van
Klostert (3.1.100), Gerritdina (*1905) die trouwde met de Lochemse
tuinman Hendrik Bannink, Jan Gerrit (1909-1914) en Jan Gerrit
(1915-1915).
In 1922 vertrok de familie Olijdam, bijgenaamd ’n Steek, naar de boerderij de Plecht aan de Twikkelerweg.
►
Vanaf ’n Tip (3.1.225) kwam hier in 1923 de timmerman Jan Hendrik Kooijmans (1891-1980) met z’n
Rijssense vrouw Johanna Brinks (1896-1989) wonen. Ze kregen 7 kinderen: Jan Hendrik (1917-2000) die in
1945 trouwde met Jenneken Gerritdina Wissink op Kampert (3.3.200), Gerrit (*1918) die trouwde met Rika
Lonink en een kruidenierswinkel in het dorp ging exploiteren, Mineke (*1920) die in 1939 trouwde met Jan
Tempelman en aan de Bergweg ging wonen, Jo (*1929) die trouwde met A. Bonté in Goor, Rikie (*1936) die op

jonge leeftijd overleed, Dinie (*1939) die in 1959 trouwde met Hendrik J.J. Harmsel en Henk (*1932) die de
opvolger werd en zich toelegde op het boerenbedrijf.
►
Henk Kooijmans trouwde met Annie
Harmsel. Ze kregen 3 kinderen: Jan die in 1978
naast het ouderlijk huis een nieuwe woning met
schuur stichtte, Joke die met Hans Tragter trouwde
en in Markelo woont en Lammert die de opvolger
werd en trouwde met Wilma Mensink, de dochter
van Jan Mensink en Annie Stoelhorst. In 1997
vertrok Lammert met z’n gezin en de ouders naar
Oosterhesselen in Drente, nadat deze boerderij met
een gedeelte van de grond was verkocht aan de
familie Stegers.
►
Sinds 2001 woont hier de familie Jan en
Riet Kelderman, die daarvoor al een tijd hadden
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gewoond op het nabijgelegen Brandriet. Hun 3
kinderen zijn ondertussen uitgevlogen.

