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Erve Klompenmaker
1864
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Historie boerderij
Erve de Klompenmaker is net voor of in 1864 gesticht.
In 1862 was het naastgelegen huis de Welmer (3.2.270)
afgebroken. Derk Jan Overmas, eigenaar en bewoner
van de Welmer, stichtte hierna twee nieuwe huizen: het
nieuwe de Welmer en oostelijk daarvan nog een nieuwe
woning. Het is mogelijk dat voorheen op deze plaats het
erve Klein Oongs (3.2.261) danwel een deel van erve
Oongs (3.2.220) was gelegen.
In 1866 werd Willem ten Elsen eigenaar van de
nieuwgebouwde woning. Willem, metselaar van beroep,
woonde van 1861 tot 1863 op Kooijman (3.2.220),
hierna in Hengelo (Ov.). Ten Elsen is slechts kort
eigenaar van de nieuwe woning geweest. In 1867 werd
Gerrit Jan Burgers, klompenmaker en komend van
Enter, eigenaar van het huis.
1952: Het bijna aan het oog onttrokken
De boerderij werd in 1891 herbouwd. Er was toen ca 1,2
de Klompenmaker
hectare grond bij. In 1904 werd Gerrit Jan’s zoon Albert
Jan Burgers, eveneens klompenmaker van beroep, eigenaar en hoofdbewoner van het huis. Naar het uitgevoerde
ambacht ontstond de huisnaam Klompenmaker.
In 1927 is er ca 2,3 hectare grond. Er werd daarna grond bijgekocht. Als in 1952 Arend Jan Kolkman de eigenaar
is, heeft hij 4,8 hectare in bezit. Bij de ruilverkaveling in 1966 was het grondgebied aangegroeid tot ongeveer 5,6
hectare.
In 1953 en 1957 werd het huis verbouwd en in 1967 nog eens.
Er is tot omstreeks 1968 geboerd op de Klompenmaker. Het erve Klompenmaker is vanaf de eerste bewoning
omstreeks 1867 tot in 2003 steeds in bezit geweest van de familie Burgers en nazaten.
In 2003 werd Ivan Borghstijn de nieuwe eigenaar.
Bewoners:
►
In 1867 kocht Gerrit Jan Burgers (1839-1900) van Willem ten
Elsen het in 1864 nieuwgebouwde huis. Gerrit Jan was geboren in Enter,
gemeente Wierden als zoon van Frederik Burgers en Hermina Assink en
was klompenmaker van beroep. Hij trouwde in 1865 in Markelo met
Gerridina Eelderink (1839-1912). Zij kwam van Baargoalbert (3.1.320),
maar was nog geboren op “Stoevelaarsbouwhuis” (3.1.290). Het paar
kreeg drie kinderen allen geboren op de Klompenmaker: Albert Jan
(1866-1950), Frederik Jan (geboren in 1870, echter reeds in 1871
overleden) en alsnog Frederik Jan (1873-1956). Deze trouwde in 1903
met Gerritdina Scholte in ’t Hoff (1881-1978) op JanNiehoes (3.2.180).
►
Albert Jan, eveneens klompenmaker, werd opvolger. Hij
trouwde in 1886 met Hermina Pongers (1860-1939) van Plasman
(3.2.150). Dochter Gerritdina (*1887) en zoon Gerrit Jan (1891-1949)
werden geboren. Gerritdina trouwde in 1905 met de molenaar Gerrit Jan
van den Berg in Diepenheim. Gerrit Jan Burgers bleef op de
Klompenmaker wonen.
►
Gerrit Jan huwde in 1918 Johanna Dalewijk, geboren in 1899
op
Daalwijk
aan de Lochemseweg (Stokkum 2.1.413); zij overleed in
Gerridina Eelderink (*1839)
1984 op de Klompenmaker. Uit dit huwelijk werden geboren: Hermina
(Mina, 1919-2006) die na een verblijf in Noordijk met familie weer kwam wonen op de Klompenmaker,
Egberdina (*1921), Albert Jan (Albert, 1927-1976) en Hermannus (Herman, 1934-1992).

Albert trouwde in 1953 met Dina Vreeman van Kaampmans (Stokkum 2.1.425); zij gingen wonen in Goor.
Albert kwam in 1975 weer terug op de Klompenmaker, hij overleed in 1976.
Egberdina trouwde met Bert Wannink uit Gelselaar en ging daar wonen. Herman Burgers bleef vrijgezel; hij
vertrok naar Goor maar keerde in 1972 terug op de Klompenmaker; hij overleed in 1992.
►
Mina Burgers trouwde in 1941 met Arend Jan Kolkman uit Neede. Zij vertrok eerst naar Noordijk. Zij
kregen dochter Johanna (Hannie, *1943) en zoon Arend Gerrit (Arie, *1946). In 1949 kwam de familie Kolkman
terug naar de Klompenmaker. Arie huwde in 1971 met Greetje Wijnants (* 1950) uit Lochem (geboren in
Hellendoorn); Arie en echtgenote woonden eerst in en nabij Zwolle, om zich in 1984 als gezin in dorp Markelo
te vestigen, waarna zij in 2008 nog naar Goor verhuisden.
Arend Jan Kolkman overleed in 1969, Mina overleed in 2006 op 86-jarige leeftijd.
►
Hannie trouwde in 1966 met Arend Jan Wolbrink (Jan) geboren in 1941, zoon van Gerrit Hendrik
Wolbrink en Johanna Greven (van Nieland). Het paar woonde het eerste half jaar in bij de ouders van Jan aan
Brandveenweg 1 in Stokkum. Eind 1966 kwam het gezin op de Klompenmaker wonen. Het paar kregen drie
kinderen: Johanna Hermien (Mieke, *1966), Arjan Rob (Rob, *1968) en René Henri (René,*1969). Mieke ging
met partner Egbert Bomans, zoon van Gerrit Jan Bomans (zie Veldman 3.3.100) eerst in Steenwijkerwold en
daarna in Goor wonen. Rob is in 2007 getrouwd
met Annemarie Siemerink uit Rietmolen en is in
Haaksbergen gaan wonen. René woont in Nijverdal
samen met de in Franfurt geboren partner Ruth
Kling.
In 2003 werd bij de boedelscheiding huize de
Klompenmaker verkocht en Hannie en Jan zijn in
Goor aan de Scherpenzeelseweg gaan wonen.

De Klompenmaker in 2006

►
In 2003 werd Ivan Henry Martin
Borghstijn (Ivan), boekhandelaar en komend van
Heemstede, de nieuwe eigenaar van de
Klompenmaker. Vanaf december 2003 zijn Ivan
(*1958, Almelo), echtgenote Gaby (Gabrielle)
Borghstijn-Houben (*1959, Baarn) en kinderen
Orline (*1989), Charly (*1990) en Josephine
(*1993) de bewoners van de Klompenmaker.

