Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.081
woning Garssen
1940
Koelertsweg 3

Historie woning
Deze woning “in het veld” is omstreeks 1940 gesticht op een perceel grond ter grootte van ca. 0,9 ha, dat door
Johanna Oplaat gekocht was van Gerrit Hendrik Kloots (echtgenoot van Johanna Danneberg van Hutteman).
Omstreeks 1954 vertrok de familie Johanna Oplaat - Hendrik van den Berg (’n Krul) naar de Kemperweg
(5.2.275). Nieuwe eigenaar van de woning, toen nog met het adres Rijssenseweg 55, werd Jan Hendrik Greven
(PlechtHendrik). In 1967 ging het bezit over naar veevoederhandelaar Jan Garssen uit Herike (Hericke 3.3.055).
Bewoners:
►
Kort na de bouw van de woning omstreeks 1940 ging
hier de familie Van den Berg-Oplaat (’n Krul) wonen. Johanna
(Hanna) Oplaat (1915-2002), afkomstig van de Weuste in Elsen
(5.3.032), was in 1936 getrouwd met de huisschilder Hendrik van
den Berg (1916-1992) uit Ambt-Delden. Zij hadden in 1936 op
de Weuste al dochter Gerda Albertha (Gerda) gekregen. In 1942
werd Gezina Gerharda (Siny) geboren. Het gezin vertrok
omstreeks 1954 naar de Kemperweg, waar voordien Hanna’s
broer Gerhard woonde.

12-6-1951
Reiskas buurtvereniging ontvreemd
Ten nadele van een buurtvereniging werd
ten huize van de schilder v.d. B. te Elsen een
bedrag van plm. f 300 ontvreemd. Van dit
bedrag zou de buurt een dagje uitgaan. De
politie heeft de zaak in onderzoek.

►
Volgende bewoners in 1955 waren het net getrouwde paar Jan Hendrik Greven - Grietje Willemsen. Jan
Hendrik (Hendrik, 1925-1992) kwam van de Plecht uit de Achterhoek (Marckelo 1.3.370). Grietje was in 1937
geboren in Oldenzaal. Hendrik’s ouders, Hendrik Jan Greven (1882-1956) en Janna Vasters (1885-1958)
verhuisden mee naar Elsen.
Hendrik en Grietje kregen in Elsen 4 kinderen:
Hendrik Jan (Henk, *1955), Gerda J. (Gerda,
*1958), Johanna H. (Joke, *1959) en Ria
(*1961). In 1967 verhuisde het gezin naar
Oldenzaal.
►
Eind 1967 ging het pasgetrouwde stel
Jan Diederik Egbert (Jan) Garssen (*1941) en
Wilhelmina (Minie) Wibbelink (*1945) hier
wonen. Jan kwam van de “Heriker Mulder”
(Hericke 3.3.055) en Minie was afkomstig van
Niejnhoes (Marckelo 1.2.490) aan de Holterweg.
Jan en Minie kregen 2 kinderen: Carolien (*1968)
die in 2001 trouwde met Wilfred de Nijs uit
Warmenhuizen (N.H.) en nu in Hilversum woont en Marcel (*1969) die in Oldenzaal samenwoont met de uit
Goor afkomstige Nicole Moekotte.

