Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.3.352
erve Nieuw Paalman
1953
Enterveenweg 1

Historie boerderij
Bij de verdeling der gemeenschappelijke markegronden in 1852 werd de grond op deze plek ter grootte van bijna
1 ha heidegrond toebedeeld aan de familie Snijders op de boerderij Paalman/De Snieder (5.3.320). In 1939 werd
dit grondstuk met nog ruim 5 ha andere grond geërfd door zoon Jan Willem Paalman die er in 1953 een huis met
schuren stichtte. In 1960 werd een groot gedeelte van
de grond weer overgedaan aan de familie Paalman op
de Snieder.
Omstreeks 1970 werd de metselaar Jan Hendrik
Nijkamp (Bi’jnJanHeendrik) uit Rijssen eigenaar van
het huis. Hij overleed in 1976. Echtgenote Janna
Hendrika Nijkamp-Nijland werd toen eigenares.
Rond 1992 werd het huis geveild; koper werd
Voortman van de steenfabriek Smeyers en Voortman.
Na een half jaar werd het huis verkocht aan de familie
Onland-Asbreuk, die hier, komend uit Diepenheim, in
1993 gingen wonen. In 2003 werd Ineke ter Steege de
bezitster. Het huis werd toen ingrijpend verbouwd.

Bewoners:
►
Vanaf ca. 1955 woonde hier Jan Willem (Willem)
Paalman (1887-1966) die in 1945 te Markelo getrouwd was met
de in Zwolle geboren Arendina (Dina) Grobbe (1897-ca.1979)
uit Enschede. Jan Willem, nog geboren in Look (Holten),
woonde hiervoor op Paalman aan de Enterbroekweg (pand E6).
Het paar had geen kinderen. Na het overlijden van Jan Willem is
Dina naar “Eltheto” in Rijssen verhuisd.
►
Omstreeks 1970 kwam de familie Jan Hendrik Nijkamp
(1901-1976) uit Rijssen hier wonen. Jan Hendrik Nijkamp en
Janna Hendrika Nijland (*1902) waren in 1923 getrouwd. Na
het overlijden van Jan Hendrik woonde Janna hier nog een ruim
aantal jaren alleen voordat ze in de tachtiger jaren naar Rijssen
verhuisde. Hierna stond de woning tijdelijk leeg.
►
In 1993 vestigde zich de familie Onland-Asbreuk op
Paalman. Erik Onland en Irma Asbreuk woonden samen in
Diepenheim en trouwden in 1991. Erik en Irma kregen 3
kinderen: Auke (*1997), Sara (*2000) en Bo (*2001). De
familie woonde hier tot 2002 en ging toen tijdelijk gehuurd
wonen bij Kolhoop aan de Kolhoopdijk 8 (Elsenerbroek 5.4.130
erve Kloas). Van daar vertrok het gezin in 2005 naar het eigen
huis in de kern van Stokkum (Stockum 2.1.460).

Dina Paalman-Grobbe, Hendrika RotmanSligman (*1893) en Hanna Vasters-Stegeman
(*1909, Fort'nHanna)

►
Vanaf 2003 is Ineke ter Steege, dochter van Willem ter
Steege uit Enter hier komen wonen.

