Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.275
woning ‘n Krul
1940
Kemperweg 7 en 9

Historie woning
Dit huis is gesticht in 1940 door Gerhard Oplaat
(Weust’nGet) die er een smederij had. In 1954
werd het huis overgenomen door Gerhard’s
zuster Hanna Oplaat en haar man, de
huisschilder Hendrik van den Berg (’n Krul).
Deze laatste stichtte hier een schildersbedrijf en
verfwinkel. Het huis werd geschikt gemaakt
voor dubbele bewoning zodat ook dochter Sini
Dietvorst-Van den Berg met haar gezin hier kon
wonen. In 1990 ging het eigendom van het huis
over op de familie Dietvorst.

V.l.n.r.: Margaretha Johanna Dollekamp (*1929), Gerritje OplaatKolkman (*1914), op schoot Albert Oplaat (*1942), Gerhard Oplaat
(*1911) en dienstmeisje Hartgerink (Zwemjan)

Bewoners:

►
Eerste bewoners en eigenaren van het in 1940 gereedgekomen nieuwe huis waren de smid Gerhard
(Gert) Oplaat en Gerritje Kolkman die er bij hun trouwen in augustus 1940 introkken. Gert (1911-1993), was
afkomstig van de Weuste (Ganzenhoek 5.3.032) en Gerritje (1914-2007) was geboren in Lochem. Zij kregen 4
kinderen: Albert (1942-2004) die in 1963 huwde met Jannie Mesu en naar Oldenzaal vertrok, Johanna Maria (Jo
*1943) die in 1967 trouwde met de Belg Leon Govaerts en in Zemst (B.) woont, Reint Jan (Jan, *1944) die in
1971 trouwde met Gonnie Natrop en uiteindelijk in Hengelo (O) ging wonen en Gerritdina (Gerrie, *1948) die in
1976 is getrouwd met Henk Dieperink uit Lochem en aldaar woont.
Omstreeks 1953 vertrok de familie naar Goor, toen nog Kerspel Goor, waar Gerhard aan de Deldensestraat het
door hem aangekochte café Redeker ging exploiteren.
►
Vanaf ca. 1954 kwam de familie Van den Berg-Oplaat hier wonen. Huisschilder Hendrik van den Berg
(1914-1992), geboren in Ambt-Delden, was in 1936 getrouwd met Johanna Oplaat (Hanna, 1915-2002), de
zuster van de hiervoor genoemde Gerhard Oplaat. Zij hadden hiervoor “in ’t Veld” aan de toenmalige
Rijssenseweg (nu Koelertsweg 5.2.081) gewoond. Hendrik en Hanna brachten 2 kinderen mee: Gerda Albertha
(Gerda, *1936) die in 1961 trouwde met Wim Gerrits uit Almelo en zich in Aadorp vestigde en Gezina Gerharda
(Sini, *1942) die na haar trouwen in een apart gedeelte van het ouderlijk huis ging wonen. Moeder Hanna ging
na het overlijden van haar echtgenoot in 1992 bij Sini inwonen.
►

Sini van den Berg (*1942) trouwde in 1964 met Huub Dietvorst (*1940) uit Eindhoven. Zij kregen 3
kinderen: Ans (*1965) die nu op Kemperweg 9
aanwoont bij het ouderlijk huis (nr. 7), Gerard (*1967)
die in 1985 naar Groningen (stad) vertrok en in 2007
trouwde met Annelie Venema en Henk (*1968) die in
1995 trouwde met Petruschka Altena uit Rijssen, eerst
in Markelo-dorp woonde en na nog een verblijf van
drie jaar bij zijn ouders zich in 2002 vestigde aan de
Plasdijk. Tijdens hun verblijf in Markelo hadden Henk
en Petruschka in 1997 dochter Joyce gekregen.

►
Ans Dietvorst (*1965) trouwde in 1987 met
Richard van Hinte (*1962) uit Utrecht. Het paar
woonde eerst in deze stad, daarna in Nieuwegein om in
1994 aan de Kemperweg het woongedeelte te
betrekken, waar tot 1992 Ans’ grootouders woonden
(nr. 9). Ans en Richard hebben 2 kinderen: Robin (*1991) en Levi (*1996).

