Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.1.152
erve de Vros(se)
ca 1875
Elsenerveldweg 6

Historie boerderij
Omstreeks 1875 werd hier een boerderijtje gesticht door Jan Albert Ulfman, afkomstig van Ulfman (5.1.160).
Jan Albert had hiervoor in 1872 ca. ½ ha veengrond van zijn vader verkregen. Wellicht was hier eerst een
schapenstal die door Ulfman werd verbouwd tot een boerderijwoning.
Van Ulfman ging de boerderij over in het bezit van Gerrit Jan Vros. In 1929 was de weduwe van zoon Albert
Vros de eigenares. Toen werd het huis met ca. ½ ha verkocht aan Zwier Scholman. Deze deed het huis in 1945,
nu met 2½ ha grond, via een erfscheiding over aan zijn schoonzoon Johan Pasop en direct daarop werd bewoner
Mannes Scholman (de broer van Zwier) de bezitter. In 1956 verkreeg diens schoonzoon Frederik Kolkman
(Holter Beuseberg) het eigendom.
In 1976 werd het boerderijtje aan de toenmalige Frosweg gekocht door Jan Wolthuis die afkomstig was van de
Snippe van de Rijssener Borkeld. Het oude huis werd in 1977 vervangen door een dubbel woonhuis waarna de
familie Wolthuis hier ging wonen. Anno 2015 is hier een cultuurtechnisch bedrijf met grote bedrijfshallen rond
het huis. Het bedrijf, Wolthuis Landschapsverzorging Gewasbescherming BV, levert diensten aan overheid en
particulieren.
Bewoners:
►
De eerste bewoner was Jan Albert Ulfman
(1831-1893), geboren op Ulfman. Jan Albert was eerst
ingetrouwd op zijn ouderlijk huis met Janna Bergman en
na haar overlijden met Harmina Hegeman en toen ook zij
na 4 maand overleed trouwde hij in 1873 met Willemina
Hendrika Kelholt (1838-1899) afkomstig uit Gorssel.
Met Willemina verliet hij zijn ouderlijk huis en begon
deze boerderij. Alleen uit het eerste huwelijk was een
zoontje geboren dat echter maar 7 maand oud werd. Jan
Albert overleed in 1893. Enkele jaren woonde Willemina
Hendrika er toen alleen totdat zij in 1899 ook overleed.
Het vroegere boerderijtje Vros voordat het in 1976 door
Wolthuis werd gekocht

►
Tijdelijk woonde hier toen de uit
Amsterdam afkomstige familie Willem Elhorst Johanna Hillegaart met hun 2 kinderen Wijnanda en
Willem. Zij vertrokken echter al weer binnen een
jaar.
►
Nieuwe bewoners werden toen omstreeks
1900 de in Holten geboren Gerrit Jan Vros (18531916) en zijn echtgenote Hermina Paalman (18531918) die was geboren op de boerderij Luukshorst
(Marckelo 1.6.290). Het paar had voor die tijd op de
boerderij Swoferink (5.1.040) gewoond. Daar waren

Nieuwe woning Vros omstreeks 2007

ook hun 3 kinderen geboren. Hun dochter
Maria (1885-1969) trouwde in 1912 met
Albert Hofmeijer uit Rijssen. Tijdelijk
woonde dit stel nog op Immink in Herike
(Hericke 3.3.030) om daarna naar Rijssen te
vertrekken. De dochter Hermina (18931951) trouwde in 1911 met Jan Willem
Egberts in Rijssen. De zoon Arent Jan
(*1888) werd de opvolger.
Arent Jan Vros (*1888) als
soldaat in 1907

Elsken Nieuwenhuis (*1886) met op schoot
een kleinkind, naast haar dochter Janna
Vros (*1919) en nog een kleinkind; in 1954
in Rijssen

►
Arent Jan Vros (1888-1927) trouwde in 1912 met Elsken Nieuwenhuis (*1886), geboren in Holten,
maar toen afkomstig uit Rijssen. Elsken had voor haar trouwen al de zoon Jannes (*1911) die bij hun huwelijk
erkend werd. Na hun trouwen werden nog 5 kinderen geboren: Hermina (*1913), Jan Willem (*1916), Janna
(*1919), Gerritdina Johanna (1923-1924), die maar 1 jaar oud werd en weer Gerritdina Johanna (*1925). Toen
Arent/Arend Jan in 1927 was overleden vertrok de weduwe Vros-Nieuwenhuis een jaar later met haar kinderen
naar Rijssen.
►
Nieuwe bewoner werd in 1928 de in het Hekkershoes op de grens
met Holten geboren Mannes Scholman (1887-1976) die in 1910 getrouwd
was met Janna Willemina Brinks (1889-1969), geboren in Rijssen. Het paar
was toen met 7 kinderen afkomstig uit Hardenberg, maar hadden ook in
Nijverdal gewoond. Zoon Jan Hendrik (Hendrik, 1915-1983) werd
bakkersknecht; hij trouwde met Helena Hopma, geboren in Onstwedde
(Gr.) en vestigde zich in Hellendoorn. Arend Jan (Arend, 1918-1983)
trouwde met Dine Aanstoot uit Look (Holten) en ging in Enter wonen.
Gerrit (1920-2001), jarenlang knecht bij loonbedrijf Toornsmit, trouwde in
1953 met Gerritdina Groothaar van WunnersJan. Mannes (1922-2005)
trouwde met Hanna Kerkdijk van de Lichtenberg (Rijssen) en vestigde zich
in Holten. Johanna Willemina (Jo, *1923) trouwde met Frederik Kolkman
(†1976) van BroodAlb in de Holter Beuseberg; zij bleef op de Vros wonen.
Willemina (Mina, 1927-1970) huwde de weduwnaar Egbert Stam en ging
in Holten wonen. Op deze boerderij de Vros werd in 1930 Zwier Scholman
geboren, maar hij werd slechts 3 maand oud. De jongste zoon (weer) Zwier
(*1932) trouwde met Dika Vossebelt in Rijssen. Oudste zoon Jan (19111965) trouwde in 1933 met Janna Kruimelaar, geboren in Holten. In 1934
werd hun dochter Janna Willemina geboren en in dat zelfde jaar vertrok dit
jonge paar met hun kind naar Rijssen om omstreeks 1953 naar Ontario
(Canada) te emigreren; zij hadden uiteindelijk 10 kinderen.
Mannes Scholman (*1887) en Janna
Het echtpaar Scholman-Brinks woonde hier lange tijd. Toen in 1976 de
Willemina Brinks (*1889)
weduwnaar Mannes kwam te overlijden werd de boerderij gekocht door
Jan Wolthuis van de Snippe op de Rijssener Borkeld. Hij kocht het van de inmiddels weduwe geworden dochter
Jo, die toen naar Rijssen vertrok.
►
In 1976 kwam het echtpaar Jan
Wolthuis - Janna Elbersen hier in het
nieuwgebouwde huis wonen. Jan Wolthuis
(*1942) was in 1965 getrouwd met Janna
(Wilhelmina) Elbersen (*1940) in Rijssen.
Jan kwam van de Snippe (Rijssener Borkeld)
en was de zoon van Hendrik Wolthuis
(afkomstig van de Foonse 5.3.140). Jan en
echtgenote Janna kregen 6 kinderen:
Henk (*1966) trouwde in 1991 met Saskia
Leus van “Boertje” (op de Ligtenberg) en
ging in Rijssen wonen. Gerrit Jan (*1967)
trouwde in 1995 met Annelies Averesch uit
Rijssen en vestigde zich na een verblijf in
Rijssen op Groot Reef (5.3.038). Johanna
(*1968) trouwde in 1988 met Hans
De kinderen Scholman: staand v.l.n.r: Arend (*1918), Gerrit (*1920), Mina
(*1927), Mans (*1922) en Jo (*1923). Zittend: Zwier (*1932), Jan (*1911) en Westenberg in Enter. Martin (*1971) werd de
opvolger. Jannie (*1977) trouwde in 2002
Hendrik (*1915)
met Bertjan Egberts in Rijssen. Marja (*1978) trouwde in 2006 met Gilian Zijlstra eveneens in Rijssen.
►
Martin (*1971) trouwde in 1999 met Hanny Egberts (*1967) uit Rijssen. Hij werd de opvolger op het
bedrijf. Martin en Hanny kregen 3 kinderen: Marleen (*2000), Dirkjan (*2003) en Annemarije (*2007).

