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5.3.260
erve Klein Ooms-Wolthuis
ca 1843|
Enterbroekweg 6

Historie boerderij
Hendrik Jan Wolthuis, geboren op de Foonse (5.3.140) en getrouwd met de weduwe Jenneken-Ooms-Huisken
van Eums (5.3.300), stichtte omstreeks 1843 op een halve ha markegrond nabij de boerderij Eums, in het
“Weuste slag” een klein huisje welke in de volksmond ook wel Eurntje werd genoemd. Bij de markedeling
omstreeks 1852 kreeg hij dat op z’n naam, samen met een marke-toedeling van 2 ha. Door enkele kleine
aankopen groeide dat uit tot 3 ha.
Toen Arend Jan Ooms, de zoon uit het eerste huwelijk van Hendrik Jan’s vrouw (de weduwe Ooms-Huisken
dus) in 1866 trouwde kreeg hij van de familie Ooms op Eums 5¾ ha. grond. Op een gedeelte van die grond werd
vlak naast de bestaande boerderij een nieuw boerderijtje gesticht (het Hoge Slag 5.3.290) waarin toen Hendrik
Jan Wolthuis met z’n vrouw en de nog thuis wonende kinderen gingen wonen.
Arend Jan breidde door diverse aankopen, waaronder het huis en 1¼ ha grond van z’n pleegvader H.J. Wolthuis,
zijn bezit flink uit. Daardoor was hij in 1890 eigenaar van 2 huizen en 10 ha grond. Dit was nog zo in 1909 toen
de onverzekerde boerderij met de inboedel, 12 biggen en 1 kalf een prooi der vlammen werd. Omstreeks 1911
werd op de plek van de 2 boerderijen één nieuwe boerderij gesticht.
In 1913 werd een openbare veiling door de erven Arend Jan Ooms aangekondigd, echter deze is blijkbaar niet
doorgegaan. In 1916 was er wel grond verkocht waardoor de opvolger op de boerderij, Albert Jan Ooms,
ongeveer 6 ha overhield.
Schoonzoon en opvolger Hendrik Lansink boerde daarna op Eurntje. Zijn zoon Gerrit Jan (Gerrit) wordt in 1967
als eigenaar gemeld.
Na het overlijden van Gerrit werd het erf in 1991 gekocht door Bram Voortman, toendertijd directeur van
steenfabriek Smeijers en Voortman. In hetzelfde jaar werden de boerderij en bijgebouwen afgebroken en
vervangen door een landhuis.
Omstreeks 2004 werd het erf en huis gekocht door de familie Bert Stegehuis, toen afkomstig uit Almelo.
Bewoners:
►
Omstreeks 1843 kwam het gezin van de op Foonse (5.3.140) geboren Hendrik Jan Wolthuis op deze
nieuw gestichte boerderij wonen. Hendrik Jan was in 1841 getrouwd met de weduwe Jenneken Ooms-Huisken
van het naastgelegen Eums. Jenneken had in haar vorige huwelijk (met Derk Ooms) zoon Arend Jan Ooms
(1838-1912) gekregen. Deze zou naderhand deze boerderij
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voortzetten.
Woensdagnacht om ongeveer 4 uur, is de
Hendrik Jan Wolthuis en Jenneken Huisken kregen samen nog 5
woning van A.J. Ooms te Elsen, onder deze
kinderen die alle met de achternaam Wolthuis werden
Gemeente geheel afgebrand. Behalve het
aangeduid: Derk, later Jan genoemd, (1841-1886) die in 1885
meubilair en de oogst zijn nog verbrand; 1
trouwde met Hermina Schorfhaar van de Veldhorst
(Elsenerbroek 5.4.020), Jan Hendrik (1844-1923) die in 1875
kalf, 12 biggen en een 80-tal kippen; het
trouwde met Hendrika Oonk op den Dijk uit Rijssen, boer werd
paard en de koeien zijn gered. De brand is
op Oonk (5.3.030) en in 1895 hertrouwde met Geertruid
ontstaan in het varkenshok. Niets was
Leferink van Kappenmans uit het Groenland, Aleida (1846verzekerd.
1903) die in 1869 huwde met Hermannus Beltman, de stichter
van het boerderijtje de Timmerman (5.2.110) en na het jong overlijden van Hermannus in 1881 hertrouwde met
Gerrit Hendrik Greven op de Plecht (Marckelo 1.3.370), Jan Willem (1849-1942) die in 1874 trouwde met
Gerritdina Bijsterman van “Klein Rotman” (5.3.360) en op 93-jarige leeftijd in Goor is overleden en Hendrika
(1852-1853) die zeer jong overleed.
►
Arend Jan Ooms (1838-1912) zette de boerderij voort. Naderhand is deze boerderij met “Eurntje” naar
hem genoemd. Arend Jan, ook wel Hinnekes Aorend genoemd, trouwde in 1866 met Gerridiena Wolthuis (18431899) van de Foonse (5.3.140).
Zij kregen 7 kinderen waarvan één kind levenloos ter wereld kwam en één kind op zeer jonge leeftijd overleed.
De 5 andere kinderen waren: Derk Jan (1867-1938) die vrijgezel bleef, Gerridiena (1872-1934) die in 1895
trouwde met Jan Albert Ulfman op Ulfman (5.1.160), Jenneken (1875-1951) die in 1898 trouwde met de
klompenmaker Jan van den Berg in Enter, Gerrit Hendrik (1878-1958) die in 1905 trouwde met Gerritdina
Stokkentreeff en naar Ambt Delden vertrok en Albert Jan (*1883) die de opvolger werd.
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Notaris W. Verweij Mejan te Goor zal op Woensdag 19 november 1913, voorm. 10 uur, op het Erve Klein Ooms te
Elsen, Gem. Markelo voor de Erven van A.J. Ooms Dz. aldaar publiek verkopen : De gehele “ boerenvoortvaring”
bestaande in: Een aftands ruinpaard, 4 melkgevende koeien, 4 kalveren, 5 schapen, 5 loopvarkens, 20 kippen en 1 haan,
wagen, ploeg, eggen, snijsomp, kruiwagen, fornuispot en verder landbouw- en deelgereedschap, tafel en waschtobben,
70 vim rogge, 25000 pond gemest en wildhooi, stroo en strooisel, 80 mud aardappele, knolrapen, en wat verder zal
worden voorgebracht, voorts 13 peppelen staande bij het huis, geschikt voor klomphout. ’s Morgens voor den verkoop te
bezien. Koopen van f 2 en minder à contant. Onbekende koopers moeten bekende soliede borgen stellen.

► Albert Jan Ooms (1883-1965) trouwde in 1905 met Gerritdiena Tijhof (1884-1967) uit Rectum.
Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren: Gerritdina (*1906) die de opvolgster zou worden en Johanna (19101990) die huwde met Hendrik Koers en in Wierden ging wonen.
►
Gerritdiena Ooms (1906-1998) trouwde in 1924 met de klompenmaker Hendrik Lansink (1902-1960)
uit Enter. Wonend op dit erf kregen Gerritdina en Hendrik 5 kinderen: Albert Jan (1924-1996) die in 1942
trouwde met Aaltjen Hendrika Broekhuis en op Brookhoes (Hericke 3.1.080) ging wonen, Jan (*1926) die
trouwde met Dinie van de Weerdhof uit Veenendaal en aldaar en in Lunteren woonde, Gerrit Jan (Gerrit, *1929)
die op de boerderij zou blijven, Johan (Hans, 1933-1998) die trouwde met Dinie Garritsen uit Goor (geboren in
Kerspel Goor) en naderhand aan de Korthals Alteslaan in Markelo woonde en Jan Hendrik (Henk, *1940) die in
1958 trouwde met Riki Schreurs van Hubert (Stockum 2.3.163), eerst in het Stokkumerbroek woonde om later
naar Goor te verhuizen; hij was postbode in Markelo en Goor.
Omstreeks 1941 vertrok Hendrik Lansink met echtgenote Gerritdiena naar zijn ouderlijke huis in het Enterbroek
om daar verder te boeren. Dit nadat deze boerderij 30 jaar verpacht was geweest.
Wonend in Enter werden nog 3 zoons en een dochter geboren: Marinus (*1941), Derk (*1943), Gerrit Hendrik
(*1945) die kort na de geboorte overleed en Herma (*ca.1948).
Van de jongste in Elsen geboren kinderen verhuisde Gerrit niet mee naar het Enterbroek. Hij bleef bij zijn
grootouders Albert Jan en Gerritdiena Ooms wonen terwijl ook zijn broer Henk al snel weer naar Elsen
terugkwam.
►
Gerrit Lansink (1929-1990) werd uiteindelijk
de opvolger op de boerderij. Hij trouwde op latere
leeftijd, in 1978, met Aatje Zwoferink (1934-2003)
uit Rijssen. Toen Gerrit in 1990 was overleden keerde
Aatje kort na de verkoop van de boerderij terug naar
Rijssen.
►
In 1991 werd het erf gekocht door Rijssenaar
Bram Voortman (*1944), directeur bij de steenfabriek
Smeijers en Voortman. In hetzelfde jaar werd de
bestaande bebouwing vervangen door een nieuw
landhuis. Bram nam hier zijn intrek samen met
echtgenote Janna ten Hove (*1944) en 2 kinderen:
Gerrit Jan (Jan, *1969) die na ca. 1½ jaar trouwde
Het in 1991 gebouwde landhuis op de plek van het
met Margreet Nijkamp en weer naar Rijssen
vroegere Eurntje
verhuisde en Gerard (*1973) die als gevolg van een
ongeluk in 1993 is overleden. Dochter Janna (*1967) was reeds getrouwd en niet meeverhuisd naar Elsen.
Bram en Janna woonden hier tot 2004; zij verbleven hierna tijdelijk in een chalet op camping Bergzicht in
Herike, om na 3 jaar een nieuwe woning aan de Haarstraat in Rijssen te betrekken.
►
In 2004 kwam vanuit Almelo het echtpaar Stegehuis hier wonen. Bert Stegehuis, oorspronkelijk
afkomstig uit Tubbergen, en Paulien Stegehuis - ten Zijthof brachten 2 kinderen mee: Marloes die naderhand
naar Goor zou verhuizen en Susan.

