Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

2.3.012
Jolink
ca 1870
Kooidijk 7

Historie boerderij
Deze boerderij werd omstreeks 1870 gesticht door de familie Stoltenberg, die daarvoor zes jaar
hadden geboerd op Hilbert aan de Twikkelerweg. Zij kochten daartoe 3/4 ha grond van de Voelkeujer,
die het op hun beurt in 1837 hadden gekocht bij de verkoop van Snellink.
In 1892 werd het boerderijtje verkocht aan Jan Hendrik Nijland van Klostert.
Krant 03-10-1904. Openbare verkoping van huis en erf van Jan Hendrik Nijland FJzn.
Deze deed het op zijn beurt in 1905 over aan Gerrit Jan Krabbenbos, die enkele jaren later in 1911
het bedrijf uitbreidde door bijna 4 ha grond aan te kopen van het Burger Weeshuis. Het bleef lang een
omvang van 5 ha houden, maar was in 1985 uitgegroeid tot ruim 7 ha. Gerrit Jan kwam van erve
Jolink aan de Stationsweg (2.2.220) en bracht toen deze erfnaam mee.
De tegenwoordige bewoner Gerrit Jan Schorfhaar heeft lang het loonwerkersbedrijf ROJO
geexploiteerd, samen met Arend Rouwhof. Momenteel wordt de schuur verhuurd aan de fa.
Tempelman Bestratingen.
Bewoners:
Lambert Stoltenberg (1814-1887) uit Laren getrouwd met Berendina Meerbeek (ca1828-1880).
Zoon Gerrit Jan Stoltenberg (1855-1924) op 25-11-1878 getrouwd met Hermina Kolkman (*1853)
van de Klooke uit het Markelosebroek. Zij vertrokken in 1892 naar Gorssel.
Jan Hendrik Nijland (1865-1930) van Klostert aan de Roosdomsweg, op 01-12-1888 getrouwd met
Jenneken Struik (1866-1924). Zij woonden hier van 1892 tot 1905, toen ze vertrokken naar de Haa
(Twikkelerweg). In die tijd was er nog geregeld wateroverlast in het Stokkumerbroek. Uit overlevering
is bekend dat, toen het uitgebreide gezin Nijland op dit boerderijtje woonde, het voorkwam dat de
klompen ‘s morgens voor de bedstee dreven.
Gerrit Jan Krabbenbos (1875-1960), wegwerker, geboortig van Jolink in Stokkum en op 23-03-1901
getrouwd met Hendrika Scholte in ‘t Hoff (1876-1961) van kleermaker de Höver. Zij hadden de
eerste jaren van hun huwelijk gewoond in Hengelo.
Dochter Jenneken Hendrika Krabbenbos (1908-1998) trouwde op 02-05-1931 met Jan Hendrik
Schorfhaar (1904-1997) van de Plas uit het Markelose broek.
Gerrit Jan Schorfhaar (*1942) woont nu, samen met z’n partner Annie Eyssink op Jolink.
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AIII.W-01570 t/m 01572

