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5.3.380
erve Langenberg-TonsKloots
ca 1845
Enterveenweg 10

Historie boerderij
De verhoogde “rug” in het landschap die loopt vanaf de steenfabriek richting boerderij Baargman wordt de
Langenberg genoemd, terwijl de hele omgeving wel wordt aangeduid als “De Höfte”. Omstreeks 1845 werd er
door Gerrit Bergman (5.3.390) een huis gesticht dat hierop
overging naar Dirk Jan Ooms van Ooms (5.3.300). De
boerderij had toen een huurwaarde van 9 gulden.
Er kwam een schaapskooi die echter in 1903 al weer werd
gesloopt. Op hetzelfde moment werd de boerderij herbouwd.
Door het jong overlijden van zijn broer op Oems werd Dirk
omstreeks 1851 de opvolger op Oems en werd deze boerderij
verpacht.
In 1928 erfde Dirk’s kleindochter Janna Dina Ooms, die was
getrouwd met Teunis Kloots, deze boerderij met bijna 8½ ha
grond. Kloots kocht er nog 2 ha bij, waardoor de omvang
10½ ha werd. In 1968 werd dochter Johanna Berendina
Kloots, getrouwd met Herman Holstege, de eigenares.
Toen de familie Kloots haar boerderij omstreeks 1920 wilde
betrekken woonde er nog de pachter Gulink. Deze heeft toen
tijdelijk in een deels in de helling van de Langenberg
uitgegraven hut in het bos gewoond. Later heeft hij het op
Enters grondgebied gelegen boerderijtje Fluitert aangekocht.

De oude boerderij Langenberg met loslopend vee
omstreeks de jaren 20 van de vorige eeuw

Tot het midden van de jaren dertig van de vorige eeuw stond
er voor de niendeure nog een rosmolen. Pas in 1936 werd in
dit nogal afgelegen gebied elektriciteit aangelegd en het
duurde tot 1968 voor de langs de boerderij lopende zandweg
werd verhard. Tussen 1945 en 1970 had men ook een
beerhouderij en omstreeks 1975 is men gestopt met de
melkkoeien. Nu is de boerderij in gebruik als
kampeerboerderij.

Kampeerboerderij / Camping “De Langenberg”
Toen Herman Holstege in 1949 introuwde bij de familie Kloots op de Langenberg werd er nog volop geboerd;
schoonmoeder Janna Kloots-Ooms nodigde wel eens vakantiegangers uit om te logeren op de deel. Vanaf
midden 50-jaren waren het veelal jongeren van de Christelijke Jeugd Organisatie (deel uitmakend van de
Vrijgemaakt Geref. Kerk) uit Enschede die
hier kwamen logeren. Er werd gekampeerd op
de naast elkaar gelegen bospercelen van
Kloots en Wessels (Baargman 5.3.356). Later
verbleven ook diverse Enschedese families
hier.
In 1969 verkreeg men van de gemeente een
officiële vergunning om gasten te houden. In
de 70-jaren werd het boerenbedrijf
langzamerhand afgebouwd waarin de aanleg
van de A1 ook een rol speelde.
In 1985 besliste de gemeente dat er geen
tenten en caravans mochten staan. Mede
daarom werden in de loop der volgende jaren
vele schuren omgetoverd tot
De nieuwste verblijfs- en overnachtingsruimte anno 2015
kampeervertrekken voor grote groepen, veelal
sportverenigingen. In de 90-jaren werden vervolgens de eerste trekkershutten gebouwd en omtrent 2008 werden
een aantal woon-hooibergen bijgebouwd. Aan de overkant van de weg werd een kippenhok omgebouwd tot

zomerhuisje. Dit huisje is in 2006 vergroot tot een ruime verblijfs- en overnachtingsplek. De accommodaties
worden nog voortdurend vernieuwd en uitgebreid. Inmiddels is het een professionele kampeerboerderij met de
daarbij behorende luxe. Enkele speelweides maken het geheel compleet. Op het ca. 10 ha grote complex kunnen
anno 2014 ongeveer 240 personen worden ondergebracht.
Bewoners:
►
Mogelijk eerste bewoners van de nieuwgestichte boerderij omstreeks 1845 waren de leden van het gezin
Dirk Jan Ooms (1812-1877). De op Oems (5.3.300) geboren Dirk Jan was in 1842 getrouwd met Hendrine
Nijland (1815-1883) van Kempers in de Dijkerhoek (Marckelo 1.2.340) en bleef vermoedelijk eerst wonen op
Oems.
Het paar kreeg 5 kinderen: Arend Jan (1842-1878) die gewettigd werd bij het huwelijk van de ouders en
ongehuwd zou blijven, Hendrika (1844-1861),
Berend Jan (1845-1914), Berendina (18471908) en Hermannus (1850-1851) die jong
overleed. Omstreeks 1851, na het overlijden
van zijn moeder, keerde Dirk Jan, samen met
zijn gezin, terug naar zijn geboortehuis Oems.
►
Mede vanwege een eerdere
verbondenheid met buurman Bergman
(5.3.390) is het mogelijk dat sommige, in de
bevolkingsregisters bij het huisnummer van
Bergman aangeduide bewoners, in
werkelijkheid hier op het huis van Dirk Jan
Ooms woonden.
Zo kan het zijn dat hier vanaf ca. 1854 tot ca.
1863 de familie Peddemos-Wes verbleef:
De boerderij in de jaren 50 van de vorige eeuw
De in Rijssen geboren landbouwer Jannes
Peddemos (1818-1879) was in 1851 in Wierden getrouwd met de uit Ambt Delden afkomstige Geertruid Wes
(1824-1868). Voor de komst naar “De Höfte” woonde het gezin vermoedelijk in Elsenerbroek en mogelijk ook
nog in Herike (aan of nabij De Schoolte).
Er werden 5 kinderen geboren. De oudste zoon, Jan (1853-1909), trouwde in 1874 met de Vriezenveense
Roelofdina Meulenbeld en werd caféhouder in Enschede. Jan Hendrik (1856-1941) werd wever; hij trouwde in
1880 met Loisa Tieman uit Hardenberg en hertrouwde in 1903 in Enschede met de winkelierster en weduwe
Gerritdina Wilhelmina Staudt; hij overleed in Neede. Hermannes (*1860) overleed in zijn geboortejaar. Ook
Janna (1861-1862) werd slechts 5 maand oud. (Weer een) Janna (1863-1899) trouwde in 1886 met de
fabrieksarbeider Albertus Beverdam uit Stad Almelo.
Omstreeks 1863 vertrok de familie om zich te gaan vestigen in Ambt Almelo. Aldaar werd in 1868 nog dochter
Mina Berendina geboren die evenwel vier maand later op de Holter Borkeld is overleden.
►
Volgens de “Naamlijst van de
hoofden der huisgezinnen” van 1869 heeft
hier blijkbaar tijdelijk nog gewoond de in
Helden (L.) geboren klokkenmaker
Johannes Snellen. Hij was weduwnaar van
Sophia Berendina Laufer en overleed hier
in Elsen in 1869, 60 jaar oud.

V.l.n.r.: Teunis Kloots (*1893), Janna Dina Kloots-Ooms (*1895),
Jenneken Hendrika Gerritdina Kloots (*1936), Herman Holstege
(*1924) en Johanna Berendina Holstege-Kloots (*1924)

►
Bewoners van dit erf vanaf
omstreeks 1871 waren dagloner Jan
Hendrik Pluimers (1834-1891) en zijn
gezin. Jan Hendrik Pluimers was geboren
in het Enterbroek als zoon van Gerrit Jan
Pluimers. Hij trouwde in 1862 met Miena
Timmerman (1828-1902), dochter van
Cornelis Timmerman uit Borne. Jan
Hendrik en Miena hadden 3 kinderen, allen
geboren in Enter: Gerrit Jan Pluimers
(1864-1927), Albertus Pluimers (1866-

1950) die in 1896 huwde met Gezina Bekhuis dochter van Bartus Bekhuis uit Enter en botermaker werd en
Geertruid Pluimers (1870-1950), die in 1896 trouwde met de rietdekker Arend Jan Zwienenberg van
Zwijnenberg (Diependaal 5.2.030). De familie verhuisde in 1889 naar Rijssen.
►
Omstreeks 1891 kwam Gerrit Jan Paalman (1858-1943) met zijn familie op dit erf wonen. Gerrit Jan
was geboren in Look (Holten) als zoon van Jan Willem Paalman. Hij was in 1886 getrouwd met Janna Slots
(1865-1937), geboren op de Holter Borkeld.
Gerrit Jan en Janna kregen 9 kinderen. De eerste 3 waren nog in Holten geboren: Jan Willem (*1887), Egberdina
(*1889) en Albert Jan (*1890) die in 1894 jong overleed. Op het erf aan de Langenberg werden geboren:
Gerritdina Johanna (*1892), weer Albert Jan (*1894), Geertrui Janna (*1896), Egbert (1899-1996), Aaltje
(*1903) en Gerrit (1907-1945). De familie Paalman vertrok omstreeks 1911 van de Langenberg naar de Snieder
(5.3.320).
►
Rond 1916 kwam de familie Fredrik Gülink tijdelijk het
erf bewonen. Landbouwer Frederik Gülink (1875-1958) was
geboren in Uelsen (D); hij was weduwnaar van de in 1905
overleden Johanna Kleine Balderhaar. In 1906 hertrouwde Fredrik
in Denekamp met Hendrikje Stegink (1884-1943) geboren in Ambt
Hardenberg. Fredrik en Hendrikje brachten vanuit Denekamp 3
kinderen mee: Johannes Gülink (*1907) die te Wierden trouwde
met Janna Dangremond, Herman Gülink (1909-1992) die trouwde
met Grietje Mina Schippers uit Enter en Geziena Hermina Gülink
(1913-2008) die in 1940 trouwde met Mannes Morsink uit Ypelo.
In Elsen werden nog geboren: Janna Alberdina Gülink (1919-1922)
die zeer jong overleed en Aaltje Janna Gülink (1921-1982) die
trouwde met Herman Smit te Rijssen. Omstreeks 1923 verhuisde
de familie Gülink naar het op Enters grondgebied gelegen erve
Fluitert.
►
Vanaf ca. 1920 was de nieuwe bewoner Teunis Kloots.
Het erf, dat omstreeks 1928 eigendom werd, werd naar hem
genoemd. Teunis Kloots (1893-1973), geboren in Beusbergen als
zoon van Hendrik Jan Kloots (Beusbergen 2.4.290) trouwde in
1920 met Janna Dina Ooms (1895-1966), dochter van de latere exTeunis Kloots met een uit de kluiten
eigenaar Berend Jan Ooms (5.3.300).
gewassen biet in 1968
Teunis en Janna kregen 4 kinderen waarvan er 2 kort na de
geboorte overleden. Volwassen werden: Johanna Berendina (1924-1986) die de opvolgster werd en Jenneken
Hendrika Gerritdina (1936-2008) die in 1963 trouwde met Jan Hendrik Rotman op Nieuw-Rotman (5.3.332).
►
Johanna Berendina Kloots (Johanna, 1924-1986) trouwde in 1949 met Herman Holstege (*1924) van
Köbben/Leusman in de Achterhoek (Marckelo 1.3.390).
Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
Teunis (*1951) die opvolger zou worden, Janna
Berendina (Janny; *1953) die in 1976 trouwde
met Gerrit Willem Groteboer in Rijssen
(transportbedrijf Groteboer) en Janna Dina
(Dinie, *1959) die in 1987 huwde met Jan H.
Ras uit Hattem en naar die plaats verhuisde.

Johanna Berendina Kloots (*1924) en Herman Holstege (*1924)

►
Teunis Holstege (*1951) trouwde in
1996 met Maria Josephine Termathe (Maria,
*1956) uit Alstätte (D).
Teunis en Maria kregen 2 kinderen: Christian
(*1996) en Johanna Katharina (Johanna,
*1998).

