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3.3.050
Erve Klooster
ca 1854
Worsinkweg 7

Historie boerderij
Boerderij de Klooster is omstreeks 1854 gesticht door de van Kubben (3.2.126) gekomen Arend Jan Kloosters
op een perceel grond, eerder gekocht van Jannes te
Zijthof. Dit perceel, groot ongeveer 28 are,
behoorde oorspronkelijk tot het voormalige Groot
Vrielink (3.3.010). De boerderij Groot Vrielink
werd in 1852 definitief afgebroken en in 1853
werd op een andere plaats (nu fam. Scholten) het
nieuwe huis gebouwd. Omstreeks 1860 omvatte de
boerderij in totaal ca 5 hectare grond.
De boerderij is tot 2008 in bezit gebleven van de
nazaten van Arend Jan Kloosters. Na Arend Jan
werd zoon Berend Jan (klompenmaker) de
eigenaar. Naderhand werd Berend Jan’s vrouw
Aaltje Hoevink eigenares van de helft van het
bezit; de andere helft ging over naar zoon en
rietdekker Arent Jan. Omstreeks 1927 was er ca
4,6 hectare grond. In 1939 verkreeg via successie
Arent Jan Kloosters het volledige eigendom.
Boerderij de Klooster in 1935
In 1952 werd de boerderij verbouwd, ook hierna
waren er nog enkele verbouwingen en later
werden een kapschuur (1959) en nieuwe
varkensschuur (1976) bijgebouwd.
Bij de ruilverkaveling in 1966 behoorde in
totaal ca 7 hectare grond tot de boerderij. Eind
70-er jaren werden Arend Jan’s zoon Berend
Jan en dochter Leida met haar echtgenoot Gerrit
Holtrop, de eigenaren. Berend Jan boerde,
Gerrit werkte in loondienst (Eternit).
Hierna waren er geen opvolgers. In 2008
werden huis en erf verkocht en werden Jan
Nijkamp en echtgenote Anneke Schuitemaker,
afkomstig uit Rijssen, de eigenaren. Zij hebben
in 2009 het interieur van de woning volledig
verbouwd.
Bewoners:

Boerderij de Klooster in 2006

►
Arend Jan Kloosters, akkerbouwer, geboren in 1806 in Diepenheim en overleden in 1874 ging
omstreeks 1859 de door hem nieuw gestichte boerderij bewonen. Arend Jan was zoon van Jan Kloosters,
geboren te Stokkum (2.2.071) en Jenneken Peusschers; dit paar woonde op de Heriker boerderij Kubben
(3.2.126).
Arend Jan Kloosters trouwde in 1832 met Janna Welmers (1809-1867), geboren op Flips (Philippus
Schoolderman) op de Holter Borkeld als dochter van Berend Welmers en Aaltjen Janze Schoolderman. Arend
Jan en Janna woonden eerst op Kubben. Uit hun huwelijk waren 7 kinderen geboren, waarvan er 4 zeer jong
waren overleden.
De oudste dochter Johanna Kloosters werd geboren op Kubben in 1834. Jenneken Kloosters kwam in 1835; zij
huwde in 1855 met Harmen Berendsen (3.2.080). Zoon Berend Jan (1842-1919), geboren eveneens op Kubben,
bleef naderhand op de Klooster.
►
Johanna Kloosters, die met haar ouders meeverhuisde naar het nieuwe de Klooster, trouwde in 1859
met Hendrikus Dikkers (1831-1893) zoon van Gerrit Egbert Dikkers te Holten. Omstreeks 1868 verhuisde de
familie Dikkers naar het nieuwe “Dikkers”, nu Stoevelaarsweg 20 (3.2.030).

Uit het huwelijk van Hendrikus en Johanna kwamen 10 kinderen voort, evenwel 5 kinderen overleden jong. Van
de op de Klooster geborenen bleven 2 kinderen in leven.
Dochter Hendrika Harmina geboren in 1864 trouwde in 1889 met Hendrik Snijders op “De Snieder” aan de
Enterbroekweg in Elsen; zij hertrouwde in 1902 met Hendrik Jan Deurnink en ging in Rijssen wonen. Hendrika
Harmina overleed in 1928 te Wierden.
Zoon Arend Jan (1867-1929) huwde in 1894 met Janna Hogemans uit Stokkum; zij verhuisden naar Lonneker.
Berend Jan Kloosters (1842-1919) was eveneens met zijn ouders van Kubben naar de nieuwe boerderij de
Klooster meeverhuisd. Hij was klompenmaker van beroep. Hij bleef lange tijd vrijgezel totdat hij in 1885
trouwde met Aaltjen Hoevink (1859-1936) van Flierhoevink aan de Ensinkgoorsdijk in Stokkum (2.2.320).
Berend Jan en Aaltjen kregen één zoon: Arent Jan werd geboren in 1887 en hij werd opvolger op de Klooster.
16-09-1906.
De vorige week hebben nachtwandelaars in de
buurt Herike op een leelijke manier huisgehouden.
Bij den landbouwer D. op “Wilbers” is een bus met
melk, die op het erf stond om af te koelen, geledigd
en bij N. (“de Peusscher”) en K. (“de Klooster”)
heeft men een menigte – misschien wel 100 stuks –
peppelen poters vernield. Bij de politie is van een
en ander aangifte gedaan.

02-12-1924. Lochemse Courant.
De landbouwer B.J. Kloosters te Herike had het
zeldzaam voorkomende geluk een prachtigen vos te
bemachtigen.

►
Arent Jan Kloosters, rietdekker, huwde in 1914
met Willemina Leferink (1889-1974), dochter van Berend
Jan Leferink en Jenneken Wibbelink van “De Kappe” aan
de Slagendijk (Markelo buitengebied 1.3.060). Arent Jan
overleed in 1981. Uit het huwelijk van Arent Jan en Willemina werden 3 kinderen geboren.
Berend Jan, geboren in 1915 en overleden in 2007, was landbouwer; hij heeft zijn hele leven als vrijgezel op de
Klooster gewoond.
Berendina werd geboren in 1917; zij trouwde in 1948 met Hendrikus Bargboer en ging wonen in Holten; zij is in
1988 overleden.
Dochter Aleida Johanna (Leida), geboren in 1932, bleef eveneens op de Klooster wonen.

De familie Kloosters voor hun boerderij omstreeks 1935. Berend Jan Kloosters (*1915),
Arend Jan Kloosters (*1887), Berendina Kloosters (*1917) en Willemina Kloosters-Leferink (*1889)

►
Leida trouwde in 1962 met Gerrit Holtrop, geboren in 1936, zoon van Johannes Holtrop en Dina
Wassink te Borculo. Gerrit en Leida kregen 2 kinderen, Willie en Hans.
Willie (Willemina Berendina) werd geboren in 1965. Zij trouwde in 1991 met Marc van Dijk, zoon van Frits van
Dijk en Ria Haug uit Goor. Willie en Marc zijn in Delden gaan wonen.
Hans (Johannes Arend) werd geboren in 1969. Hij verhuisde in 2007 naar de Koekoek in dorp Markelo.
Leida en Gerrit hebben in 2008 het huis verkocht; zij zijn begin 2009 in de Stationsstraat in Markelo gaan
wonen.
►
De nieuwe bewoners op de Klooster werden in 2009 Jan Nijkamp (*1970) en echtgenote Anneke
Schuitemaker (*1969) met hun zoontje Lars (*2006), afkomstig uit Rijssen.

