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5.2.278
woning Bleekkolk
1970
Kemperweg 13

Historie woning
Het huis “’n Bleekkolk”, Kemperweg 13 werd omstreeks 1970 gebouwd door Albert (Ab) Klein Teeselink die
het ook ging bewonen. Zoals de naam al aangeeft werd het gebouwd op en nabij de bleekkolk, een plas waarop
voorheen ’s winters door de jongere buurkinderen nog werd geschaatst.
Ab had omstreeks 1968 de grond gekocht van Hegeman (Plaslammert).
Rond 1979 werd het huis en erf verkocht aan Hendrik en Aaltjen Rengerink van de Kemper.
Nadien werd in 1988 Gerrit Eelderink (van Baargaolbert, Elsenerbroek) de eigenaar.
Bewoners:
►
Albert (Ab) Klein Teeselink ging met zijn gezin omstreeks 1970 het nieuw gebouwde huis aan de
Kemperweg bewonen. Ab (1918-1989), geboren in Holten had voordien in de Bovenberg (Teeselink, 5.2.050) en
aan de Kloppertstraat in Markelo gewoond. Zijn eerste vrouw Hermina (Mina) Rensen was in 1964 overleden. In
1966 was Ab hertrouwd met Heiltjen Maria (Heiltje) Hagen uit Ambt-Delden.
Uit het eerste huwelijk waren 5 kinderen geboren. Twee kinderen waren reeds getrouwd: zoon Gerrit Johan
(Gerrit, 1939-2007) trouwde in 1965 met Janna Harmsel uit Ambt-Delden en keerde terug naar zijn ouderlijk
huis in de Bovenberg; zoon Hendrik (*1945) trouwde in 1969 met Rikie Paskamp uit Ambt Delden en vestigde
zich in Azelo; na Rikie’s overlijden gaat hij samenwonen met de Markelose Bea Tuitert. De naar de Kemperweg
meegekomen oudste zoon Hendrik Jan (Henk, *1937) trouwde in 1979 met Warna Schreurs uit Nijverdal; zij
woonden kort in Markelo om zich daarna in Nijverdal te vestigen. Zoon Jan (*1947) trouwde in 1976 met Bea
van Unen uit Zwolle en ging na een 4-jarig verblijf in Holten in Goor wonen. Dochter Gerritdina (Dini, *1950)
trouwde in 1971 met Henk Boonk uit Diepenheim en keerde terug naar de woning aan de Kloppertstraat in
Markelo.
In 1979 verhuisden Ab Klein Teeselink en echtgenote Heiltje opnieuw: zij betrokken een ouderenwoning aan de
Vennekesweg in Markelo. In 1989 overleed Ab; Heiltje woonde voor haar overlijden in 1997 nog ca. 2 jaar op
zorgcentrum De Anholtskamp.
Van ca. 1972 tot ca. 1979 woonde op de bovenverdieping hier ook de uit Almelo afkomstige (juffrouw) Gerda
Dercks. Zij was van 1972 tot 1996 kleuterjuffrouw op de lagere school Elserike.
►
Volgende bewoners vanaf 1979 waren Hendrik (*1920) en Aaltjen Rengerink (*1924), voorheen
eigenaren en uitbaters van Restaurant de Kemper (5.2.490). Hendrik overleed in 1985. In 1988 verhuisde Aaltje
Rengerink-Rotman naar Goor, waarna zij in 1995 een woning in Plan Wonnink in Markelo betrok.
►
Vanaf 1988 is de woning eigendom en wordt het bewoond door Gerrit Eelderink (*1940) van
Baargaolbert (Elsenerbroek 5.4.294) en echtgenote Dinie Sieverink (*1945), geboren in Enschede. Zij woonden
hiervoor in Goor en brachten hun 2 kinderen mee: René (*1970) die nu in Markelo woont en Miranda (*1973)
die getrouwd is met Bert Schut (Holtdijk) en eveneens in Markelo woont.

