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Historie boerderij

De vroegere boerderij De Weuste (1978)

In 1912 stichtte hier de familie Wolthuis van Oonk
(5.3.030) een nieuw huis. De stichting is vermeld in
sluitsteen die boven de “niendeure” van het oude huis
was geplaatst: JHW GTL GWW 1912 (Jan Hendrik
Wolthuis GeerTruid Leferink Gerrit Willem
Wolthuis). Het huis werd kort na de stichting verhuurd
aan de familie Oplaat (de Weuste), toen afkomstig van
de Schoolte in Herike (Hericke 3.2.190). Het huis werd
naderhand naar hen vernoemd. De familie woonde hier
tot 1967, waarna het tot 1979 leeg stond.
In 1979 werd op de plaats van de boerderij de Weuste
een nieuw huis gesticht door de familie Wolthuis van
de oude boerderij Oonk.

Bewoners:
►
In 1913 kwam hier de familie Albert Oplaat wonen. Albert Oplaat (*1867-1955), geboren in Holten en
landbouwer van beroep, was in 1894 getrouwd met Gerridina Oud Aanstoot (1874-1945), eveneens geboren
Holten. Het paar woonde eerst in Holten, daarna in Rijssen en vanaf 1909 op de Schoolte in Herike (Hericke
3.2.190). Het gezin bracht 8 kinderen mee naar Elsen: Janna (*1894), die in 1916 huwde met Jan Huisken op ’n
Teemker (5.2.250), Hendrik (*1896), die in 1922 huwde met
17-8-1940
Johanna Berendina ten Zende van Zaandjan (Hericke 3.2.240)
Kind door hond ernstig gebeten.
en op de Weuste bleef wonen, Jan (1898-1969), die in 1923
Een ongeveer 4-jarig zoontje van den
trouwde met Gerritdina Ebbekink van de Poorte en
landbouwer Oplaat te Elsen werd al spelende
uiteindelijk ging wonen op WeustenJan (5.2.078), Maria
met een vastliggenden hond door deze
(*1900), die in 1920 zou trouwen met Berend Jan Oonk van
aangevallen en ernstig op verschillende
Plas Berend Jan (nu Wennink) in het Markelosebroek en in
plaatsen in het gezicht en aan den hals gebeten.
Laren ging wonen, Albert (1902-1983) die in 1929 huwde met
De hulp van Dr. Oosthoek uit Rijssen moest
Aaltjen Oonk (zuster van Berend Jan) en uiteindelijk ging
worden ingeroepen. Om herhaling te voorkomen
zal de hond worden afgemaakt.
wonen op de Weuste/Winterkampen, Gerrit Jan (1905-1975),
die in 1933 huwde met Egberdina Johanna Vedders van de
Bute (Roosdomsweg), Hendrik Jan (*1907) die in 1932 in Wierden trouwde met Berendina Weustemaat en
Gerhard (Gert, 1911-1993) die in 1940 trouwde met de in Lochem geboren Gerritje Kolkman (ca. 1914-2007) en
aan de Kemperweg een smederij begon (pand 5.2.277).
Albert en Gerridina Oplaat kregen op de Weuste nog dochter Johanna (Hanna, 1915-2002), die in 1936 trouwde
met Hendrik van den Berg uit Ambt-Delden (’n Krul) en in een woning “in ’t veld”, nabij Koelert, ging wonen
(het latere Garssen, 5.2.081).

Melkrijder Hendrik Oplaat (*1896)

►
Hendrik Oplaat (1896-1982) en
Johanna Berendina ten Zende (1899-1983)
kregen op de Weuste 5 kinderen:
Gerritdina (Dina, 1926-2014) die in 1952
trouwde met Jan van Campen (Hericke
3.3.145), naar Zelhem vertrok en na het
overlijden van Jan vanaf 2002 weer in
Markelo woonde, Hendrika Johanna
(Dika, *1929) die in 1954 trouwde met
Henk Hazenkamp en in 1956 naar Goor
verhuisde, Albert (Ab, *1932) die in 1956
trouwde met Dina Daggert van Schöppen
Lammert (Stockum 2.3.165) en op de
boerderij bleef, Gerrit Hendrik (Henk,
1935-1985) die in 1962 trouwde met

Jenneken Scholte in ’t Hoff van de Höver in het Groenland (Marckelo 1.5.060) en aan de Tolweg in Markelo
ging wonen en Johan (*1944) die in 1971 trouwde met Herma Stegeman uit Ambt Delden en zich aan de
Koekoekslaan in Markelo vestigde.
►
Ab Oplaat (1932-2006) en Dina Daggert (1935-2010) kregen op de Weuste 2 kinderen: Johanna
Berendina Lammerdina (Joke, 1956-2010) die in 1978 trouwde met Teunis H.J. (Theo) Hakkert (zoon van
douanebeambte Teunis Jan Hakkert, zie pand 5.2.100) en naar Zutphen verhuisde en Rita (Ria, *1962) die in
1993 trouwde met Frank Bastin uit Markelo-dorp, naar Enschede en daarop naar Borne verhuisde en naderhand
is gescheiden.
Omstreeks 1967 eindigde de pacht van de boerderij. De familie Oplaat verhuisde toen naar hun nieuwgebouwde
woning aan de Kemperweg (pand 5.2.277).
►
Vanaf 1967 tot 1979 stond het huis leeg. In 1979 werd op de plaats van deze boerderij een nieuwe
dubbele woning gesticht door de familie Wolthuis van de oude boerderij Oonk.
Het werd een vrij grote woning waarbij de mogelijkheid bestond om afzonderlijk van elkaar te wonen, echter de
hele familie bleef gewoon samen wonen, zodat een gedeelte vooralsnog niet gebruikt werd. De ouders Hendrik
Jan Wolthuis (*1904) en Aaltjen Schreurs
(*1909) woonden er net als voorheen op de
boerderij Oonk samen met het jonge paar Jan
Wolthuis (*1937) en Hanna Zendman (*1940)
met hun dochters Anja (*1967) en Wilma
(*1970). Hendrik Jan overleed in 1982, Aaltjen in
1991 en zoon Jan in 1992.
In 1994 trouwde Anja met Martin Kartier uit
Hengevelde en ze betrokken een woning aan de
Gerststraat in het dorp. Kort daarop kwam de
vriend van dochter Wilma, Erik Kloots (*1968)
van Nieuw Kloots (Stockum) op Nieuw Oonk
wonen. Het huis werd met enkele aanpassingen
geschikt gemaakt voor dubbele bewoning en in
het najaar van 1994 trouwden Wilma en Erik.
Het op de plek van de boerderij de Weuste gebouwde Nieuw
Oonk
Naast zijn beroep als RMO-chauffeur bewerkt
Erik nog een behoorlijke oppervlakte grond die nog in eigendom is. Wilma en Erik hebben 2 kinderen: Leon
(*2000) en Rosan (*2004).

