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5.2.274
woningen Kemperweg
1948
Kemperweg 3 en 5

Historie woningen
In 1948 werd hier vanuit de gemeente Markelo een nieuwe dubbele woning gebouwd, die o.a. bedoeld was voor
de huisvesting van het onderwijzend personeel van de Elsener school. In de woningen hebben diverse gezinnen
gewoond. In 1999 werd het huis door de toenmalige eigenaar, de Woningstichting, verkocht aan aan het
bouwbedrijf Roosdom-Tijhuis. Deze heeft hier in 2000 twee nieuwe vrijstaande woningen gebouwd, die
repectievelijk gekocht werden door de families Tijhuis-Wessels en Rosing.
Woning Kemperweg 5
Bewoners oude woning Kemperweg 5 (helft van dubbele woning):
►
Eerste bewoners van deze woning in 1948 waren de leden van de familie Hendrik Scholman (19091999): hijzelf, zijn vrouw Arendina Scholman-Assink (*1915) en de 2 kinderen Johanna (*1941) en Gerda
(*1946). Deze familie kwam van “Scholman” (zie 5.3.356, Enterveenweg). Ook Hendrik’s ouders kwamen mee.
In juni 1949 verhuisde de familie naar een woning aan de Opbroekweg in Rijssen.
►
Volgende bewoners in 1949 waren het in 1948 getrouwde stel Hendrikus Nijenhuis (*1917, van EsJan)
en Geertruida Wilhelmina (Trui, *1912) Böhmer van de Keujer (5.2.240). Zij woonden hier tot ca. 1951 toen zij
het pand op “op ‘n Tip” aan de vijfsprong betrokken (5.2.335).
►
Fam. Breukink (de Bé), die toen kwam van Heyman (5.2.272), verbleef hier van 1951 tot 1954. Berend
Jan Breukink (1913-1987) was in 1934 getrouwd met Gerritdina Lammerdina van de Burg (1914-2000). Zij
hadden 5 kinderen: Hanna (*1934), Gerda (1936-1973), Dinie (*1941), Benny (*1945) en Jootje (1947-1955).
Het gezin verhuisde in 1954 naar de Bé op de Borkeld (Marckelo 1.4.070). In 1958 werd nog dochter Joke
geboren.
►
Van ca. 1955-1962 woonde hier het gezin van
22-12-1954
wachtmeester der rijkspolitie, “postcommandant Elsen” Harm
In de buurtschap Elsen is een
postcommandantschap der rijkspolitie
Dirk (Harm) Hietbrink (1920-1988), getrouwd met Elizabeth
gevestigd. Tot postcommandant is aangewezen
(Betsy) van Rijssen (1923-2010). Harm was opgegroeid in
de heer H.D.Hietbrink.
Bilthoven en Betsy was geboren in Twello.
Voor de verhuizing naar Elsen woonden zij aan de Bergweg
in Markelo. Dochter Dinie, geboren in 1944 in Twello zou in 1967 trouwen met Bart Bakker in Scherpenzeel.
Zoon Jan, geboren in 1950 in Markelo, huwde in 1974 met Tonny van Zanten uit Vianen en bleef eveneens in
Scherpenzeel wonen.
In mei 1962 is de de familie Hietbrink van de
Kemperweg naar Scherpenzeel vertrokken.
►
Vanaf 1964 waren de nieuwe bewoners Gerrit
Albert Hakkert (Hakk’nGait, 1899-1987), echtgenote
Maria (Miejke) Weijers (1900-1969) en zoon Jan
Willem (*1934). Zij kwamen van de woning
“HakkenGait” (5.2.313) nabij aannemer Roosdom. In
1970 trouwde Jan Willem met Dieka Steen (1939-2013),
dochter van de Markelose politieman Hendrik Steen. Zij
kregen 2 zonen: Gerrit Hendrik (Gert, *1971) die in
Markelo-dorp ging samenwonen met Erna den Ouden
uit Nijverdal en Henry (*1973) die in 2008 trouwde met
Mirjan Stienstra uit Wijhe en eveneens in Markelo
woont. In 1998 vertrok de familie naar de Wehmekamp
in Markelo-dorp en een jaar later werd de woning aan de Kemperweg afgebroken. Jan Willem en Dieka Hakkert
verhuisden in 2010 naar Woonzorgcentrum De Esch.

Bewoners nieuwe (vrijstaande) woning Kemperweg 5:
De in 2000 gereedgekomen vrijstaande koopwoning kreeg in datzelfde jaar als eerste bewoners de leden van de
familie Rosing-Te Rietmole. Na een verblijf elders woonde de familie hiervoor korte tijd in Markelo-dorp. De
uit Eibergen afkomstige Anton Rosing (*1962) trouwde in 1995 met de in Goor opgegroeide huisarts Ingrid te
Rietmole (*1966). Zij hebben 3 kinderen. Oudste dochter Emma werd in 1997 geboren in Nijmegen. Dochter
Carlijn werd geboren in 2000 en zoon Stijn kwam in 2005 ter wereld.

Woning Kemperweg 3
Bewoners oude woning Kemperweg 3 (helft van dubbele woning):
►
Vanaf begin 1949 tot 1952 woonde hier het gezin van schoolmeester Gerben Douma (*ca. 1923) en
echtgenote Baukje Hovinga. De familie had vanaf 1947 gewoond bij Kistemaker aan de Bergweg in Markelo en
daar was zoon Oene (*1948) geboren. In Elsen werden nog twee kinderen geboren: Jitske (*1950) en Gosse
(*1951). In 1952 werd meester Douma benoemd tot hoofd van de school in het Larense Broek en het gezin
vertrok toen uit Elsen.
►
Na het vertrek van meester Douma
ging zijn opvolger meester Beenen en
echtgenote (juffrouw Beenen) het huis
bewonen. Zij vertrokken omstreeks 1955.
►
Daarna, omstreeks 1955 vestigde de
familie Dieks Haverslag (1901-1977) zich
hier. Het gezin kwam toen van de
Groningerveldweg (pand 5.2.082, het latere
“Lange Jan”). Hiervoor had het gezin tot
1940 op HaarBerent in de Bovenberg
gewoond. Dieks echtgenote, Gerritjen van
Schooten (*1905) was in 1944 overleden.
Dieks en Gerritjen hadden 7 kinderen,
waarvan er een viertal meeverhuisden naar
de Kemperweg. Oudste zoon Jan (19251987) was al in 1953 getrouwd met Dirkje
Achterzijde voormalige dubbele woning Kemperweg 5/3
Nijland uit Bathmen; zij woonden eerst bij
Dirkjes ouders om daarna naar Goor te verhuizen. Dochter Janna Maria (Marie, 1928-2006) trouwde in 1955 met
Herman Meilink uit Enter (Enterveen) en vestigde zich aan de Markeloseweg in Rijssen. Jet (1934-1992)
trouwde in 1962 met Henk Jansen uit Holten en ging in die plaats wonen. Janna (*1939) was vanaf haar negende
bij Smale (5.2.290) ondergebracht; zij trouwde in 1960 met Jan Hendrik (Jan) Overbeek op JanHendriks in
Stokkum (Stockum 2.2.240). Na het overlijden van Jan Overbeek in 1996 is zij in 1999 in Markelo gaan
samenwonen met de in Goor geboren en tot dan op de Voelkeujer (Stockum 2.2.280) wonende Wim Geerdink
(†2003). Janna’s tweelingbroer Henk (1939-1976) huwde in 1963 met Diny Jansen, de zuster van de met Jet
getrouwde Henk Jansen uit Holten; zij gingen in Goor wonen. Dochter Gerrie (1942-1991) trouwde in 1964 met
Gerrit Ordelman; zij gingen bij Gerrit’s ouderlijk huis in Noordijk wonen. Jongste dochter Engelina (Lineke,
*1944) groeide op in Espelo in het gezin van haar oom Anton Haverslag. Zij trouwde in 1966 met Henk Bolink
op de Holter Borkeld.
Toen de later alleenwonende Dieks gezondheidsproblemen kreeg, kwam dochter Gerrie nog korte tijd inwonen.
Dieks ging omstreeks 1976 naar het P.W.Janssenhuis in Almen, alwaar hij in 1977 overleed.
►
Na het vertrek van Dieks Haverslag kwam hier Hans Harbers met zijn gezin wonen. Hans (1947-1985),
geboren in Almelo en chef-kok bij “de Kemper”, was in 1970 getrouwd met Lidy Mulhof (*1952) uit Nijverdal.
Zij hadden al dochter Sandy (*1975) die nu woonachtig is in Haaksbergen. In 1978 werd zoon Ramon geboren;
hij woont nu in Nijverdal. Het kwam omstreeks 1980 tot een scheiding waarbij Hans Harbers naar “Rietman” in
de Achterhoek (1.3.130) verhuisde. In 1983 hertrouwde Lidy met Iewe Hofstede uit Nijverdal. In 1984 werd hun
zoon Kevin Hofstede geboren. Vlak daarna werd met de opvolgende bewoners “geruild” van woning en vertrok
het gezin naar Nijverdal. Daar exploiteerde Lidy naderhand het eigen café “Tante Lidy”.

►
Bij de woningruil kwamen hier uit Nijverdal Jan Willem (Wim) Jansen (*1960) en echtgenote Hendrika
Poffers (Ria, *1962) wonen. In 1990 vertrokken zij naar TossenBeernd (Elsenerbroek 5.4.030) om in 1997 naar
Beyendorf bij Maagdenburg in Duitsland te vertrekken.
►
Volgende bewoners in 1990 waren Alex Weekhout (*1963), zoon van de Markelose oud-politieman
Wim Weekhout en de in Holten geboren Anita Schuiterd (*1970). Zij trouwden in 1993 en kregen in 1996
dochter Pernille. In 1998 vestigde de familie zich in een afzonderlijke woning in het huis van Anita’s ouders aan
de Rijssenseweg (Hericke 3.3.173). Na hun vertrek werden de woningen Kemperweg 3 en 5 afgebroken.
Bewoners nieuwe (vrijstaande) woning Kemperweg 3:
Het in 2000 gereedgekomen nieuwe vrijstaande huis Kemperweg 3 werd vanaf hetzelfde jaar bewoond door de
eigenaar Wilco Tijhuis en zijn gezin. Rijssenaar Wilco Tijhuis (*1965) trouwde in 1997 met de eveneens
Rijssense Joke Wessels (*1967). Wilco en Joke hebben 3 kinderen: de zoons Thomas (*2001) en Nicholas
(*2004) en dochter Jade (*2006).

