Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.1.140
erve OostJan-Oolbekkink
ca 1808
Elsenerveldweg 5

Historie boerderij
De boerderij OostJan, eerst “Hutten” genoemd, werd omstreeks 1808 gesticht door Jannes Oolbekkink,
oorspronkelijk afkomstig uit het dorp Holten, maar toen komend van Nijland (5.2.077). Volgens de veetelling
bezat hij in 1811 één koe. In 1836 verkreeg Jan Oolbekkink deze boerderij met 3,3 ha grond van de marke Elsen
en na de markeverdeling was de oppervlakte 5,3 ha. Na die tijd bleef de oppervlakte altijd ongeveer 5 ha. De
oude boerderij stond wat verderop in de weide. In 1932 werd een nieuwe boerderij gebouwd aan de weg. De
oude boerderij zal omstreeks 1940 zijn afgebroken. In 2006 werd achter de in 1932 gebouwde boerderij een
nieuw landhuis met twee wooneenheden gebouwd en een jaar later werd de boerderij afgebroken.
Bewoners:
►
Eerste bewoner omstreeks 1808 was
Jannes Oolbekkink (1758-1827), ook Nijland of
Hutten genoemd, die in 1791 was getrouwd met
Jenneken Teunissen of Endeman (1767-1833)
geboren op de Langstraat in Holten. Ze woonden
eerst een aantal jaren op het ouderlijk huis van
Jannes in dorp Holten en daarna van ca. 1794 tot
ca. 1798 op de Kemper (5.2.490), daarna op
Nijland (5.2.077) om omstreeks 1808 deze nieuw
gestichte boerderij te betrekken.
Het paar bracht 5 dochters mee. Oudste dochter
Willemina (*1792) trouwde in 1824 met Jan
Frielink in Wierden. Janna was geboren in 1793.
Hendrika (1795-1845) kreeg in 1830 een
levenloos kind dat als onecht werd aangegeven;
Het oude OostJan omstreeks 1975
Hendrika is op de Holter Borkeld overleden.
Jenneken was geboren in 1802. Berendina (1805-1878) trouwde met de weduwnaar Barend Flipsborg in het
Elsenerbroek (5.4.360). In 1809 werd op deze nieuw gestichte boerderij nog zoon Jan geboren; hij werd de
opvolger.
►
Jan Oolbekkink (1809-1877), trouwde in 1834 met Hendrina Bolink (1805-1890), geboren op Bolink
(pand 5.1.110) en opgegroeid op Nijveld (pand 5.1.050). Het paar kreeg 6 kinderen. Johanna (1835-1837) werd
slechts 2 jaar. Johanna (*1839) trouwde in 1869 in Holten met Hendrik Bosschers en hertrouwde in 1880 met
Jan Keuterman. Jan Willem (1841-1849), overleed op 8
jarige leeftijd. Maria (1844-1922) trouwde in 1867 in
Holten met de weduwnaar Hendrikus Martinus
Borkent. Jan Willem (1850-1920) trouwde in 1874 met
Jenneken Brilman van de Rijssener Borkeld. Dit stel
woonde tijdelijk op OostJan en hun oudste kind
Johanna (*1875) werd hier nog geboren.
De zoon Jan (*1837) werd de opvolger.
►
Jan Oolbekkink (1837-1908) trouwde in 1880
met Gerritdina Nijenhuis (1855-1946) uit Holten. Ook
dit paar kreeg 6 kinderen. Oudste dochter Hendrina
(1880-1949) trouwde in 1906 in Holten met de
Het in 2006 nieuw gebouwde landhuis op OostJan
weduwnaar Willem Hendrik Pieffers. Zoon Jan (18831952) trouwde in 1909 te Holten met Gerritdina Grootnulend. Hendrik Jan (*1885) overleed in zijn geboortejaar.
(Weer) Hendrik Jan (1888-1962) trouwde in 1913 met Gerritdina Hermina Deyk uit Holten; voordat zij naar
Holten vertrokken woonden zij de eerste jaren na hun trouwen nog op deze boerderij en hun zoon Gerrit
Diederik (*1914) werd hier geboren. Johanna Harmina (*1893, later “MeutgeertsHanna” genoemd) trouwde in
1912 met de in Bathmen geboren Hendrikus Achterkamp en ging wonen op Meutgeert op de Holter Borkeld.
Zoon Jan Hendrik (*1890) werd de opvolger.

►
Jan Hendrik Oolbekkink (*1890) trouwde in 1912 met Hermina Grootnulend (*1890) uit Holten. Dit
echtpaar kreeg 5 kinderen. Zoon Jan (1912-1979) trouwde in 1937 in Holten met Janna van Schooten. Gerritdina
(Dina, 1915-1998) trouwde in 1945 met Jan Hendrik Altena, bijgenaamd Lange Jan (zie pand 5.2.082). Jan
Hendrik (*1918) trouwde in Gorssel met Paulina Johanna Woertman. Hendrina Johanna (1927-2011) trouwde in
1946 met Albert Jan Altena (de broer van Jan Hendrik Altena).
►

Gerhard Oolbekkink (1924-1993) trouwde in 1947 met Maria Oostervelt (1924-2010) van de Rijssener
Borkeld (de Striepe). Zij kregen 5 kinderen.
Oudste zoon Henk (*1947) trouwde met de uit
Dundee (Schotland) afkomstige Key Galbraith
(*1954). Jan Hendrik (*1949) trouwde met J.G.
(Jansje) Boode in Holten. Hermina G. (Mineke,
*1952) trouwde in 1976 met Arend Heuten op
MoesOarnd (pand 5.1.170). Gerritdina Hermina
(Dinie, *1956) trouwde met Wim Markvoort en
verhuisde naar de Holter Dijkerhoek. De jongste
dochter Marie (*1959) trouwde met Henk Tijhof
en ging in Rijssen wonen.

►
Henk Oolbekkink en echtgenote Key
betrokken de ene helft van de in 2006 nieuw
Jan Hendrik Oolbekkink (*1890) en Hermina Grootnulend (*1890) gebouwde woning en Key’s dochter Claire
in een jolige bui
Galbraith (*1975) ging met haar in Hardenberg
geboren echtgenoot Herald Overweg, in het andere gedeelte wonen. Zij kregen in 2006 zoon Andrew.

