
Boerderijnummer   3.1.350 
Erfnaam    Erve Warmelo 
Oudste vermelding   1601 
Huidig adres Stoevelaarsweg 10  
 
Historie boerderij 
 
Zoals alle oude en grotere boerderijen in de Stoevelaarshoek was ook het Warmelo vroeger eigendom van de  
bewoners op het Stoevelaar.  
1601. Verpondingsregister. Warmeloe. 10 mudde geseies, 2 dagwerck hoilandes, onduchtigh. 

 
In 1776 koopt de Heer van der Wijck tot Stoevelaar van 
de Heer Joan Derk van der Wijck het lheenhorige erve 
Warmelo. 
In 1811 bestaat de veestapel uit 4 koeien, 1 vaars en 1 
kalf.  
Bij de laatste verkoop van onroerend goed door de erven 
van der Wijck in 1864 werd het Warmelo met ruim 14 
hectare grond aangekocht door de landbouwer 
Hermannus Battink in Diepenveen. Reeds in 1870 deed 
Battink de boerderij voor 5500 gulden over aan z’n 
plaatsgenoot de landbouwer Derk Jan Bouwhuis die ook 
bewoner werd van het Warmelo. Ook hij genoot niet 
lang van het bezit want in 1882 verkocht hij het voor 
7400 gulden, dus met een flinke winst, en wel aan Jan 

Hendrik Klumpers, toen woonachtig op de boerderij Houwboer in het Westerflier. Kleinzoon Jan Hendrik 
Klumpers bleef kinderloos, zodat z’n neef Albert Arend Bronninkreef  in 1965 het toen 18 hectare grote bedrijf, 
minus 3½ hectare grond die z’n broer kreeg, overnam.  
Boven de niendeure is een sluitsteen met jaartal 1853. Heden is het een melkveebedrijf. 
 
Bewoners:  
 
► De oudst bekende bewoner op het Warmelo is Albert Werms. Van hem zijn 2 dochters beschreven: 
Eelken ten Warmeloe die in 1664 trouwde met Esken ten Weldam en naar Klein Kevelham in Kerspel Goor 
vertrok en Philipsjen Wermelo die de opvolgster werd. 
 

► Philipsjen trouwde in 1681 met Herman 
Vinckers uit Herike. Zij kregen 3 kinderen: Gerritien 
Wermeloos (*1689), Hilleken Wermeloos (*1686) die 
in 1714 trouwde met Esken ten Senckeldam op Wissink 
(3.2.080), maar een jaar later, in 1715 (3 dagen nadat 
haar zoon op Wissink was geboren), ten huize van haar 
ouders overleed en oudste dochter Marie Wermeloes die 
de opvolgster werd. 
 
► Marie (*1683) trouwde in 1700, op 16-jarige 
leeftijd, met Hendrick ter Avest uit Notter. Hendrick en 
Marie kregen 8 kinderen. 
Het lijkt erop dat Hendrick en Marie rond 1720 zijn 

vertrokken naar elders.  
 
► Hier werden ze opgevolgd door Berend Philipsborg of Warmelo en z’n vrouw die 2 kinderen kregen: 
Hendrick Warmelo die in 1722 trouwde met Hendrina Cremer in Beusbergen en Jenne Warmelo die de 
opvolgster werd. 
 
► Jenne trouwde in 1722 met Jan Oldenhof (*1692), de zoon van Wolter Leeffering wonend op de 
Oldenhof (Markelo buitengebied 1.3.030). Jan en Jenne kregen 5 kinderen, maar vertrokken omstreeks 1744 
naar de Oosterhof in Rijssen. 
 



► Nieuwe pachter werd Jan Heegeman (*1711) uit Elsen die toen trouwde met Jenne Wolters (*1719), 
ook uit Elsen. Ze kregen 5 kinderen die allen met de familienaam Warmelo werden ingeschreven, doch op één 
na allemaal jong overleden. Omstreeks 1752 vertrok deze familie weer naar Elsen. 
 
► Hendrikus van ’t Eshuys werd de opvolger. Hij was in 1750 in Rijssen getrouwd met Janna Swoverink 
(*1724) uit Elsen. Dit echtpaar kreeg 6 kinderen die ook allen met de familie-naam Warmelo in de boeken 
kwamen. 
 
► Omstreeks 1780 kwam Arend Sligman (*1752), in 1779 getrouwd met Everdine Klein Zandvoort 
(*1753) uit Holten, als pachter op het Warmelo. Arend was afkomstig van de boerderij Wiemerink in het dorp 
(Dorpsgeschiedenis 1.1.020). Dit echtpaar kreeg 9 kinderen, waarvan de eerste nog op Wiemerink werd geboren. 
Omstreeks 1800 vertrok deze familie naar Lochem. 
 
► Na enkele jaren leegstand woonde er voor een korte periode de familie Jan Willem Meyers en 
Willemina Leunk, welk gezin omstreeks 1813 vertrok naar Absoluut (buitengebied 1.2.310) in de Dijkerhoek. 
 
► Op dat moment diende Harmen Heuten (1752-1822) zich aan. Hij was in 1782 getrouwd met Dina 
Oldenhof (1747-1819), de weduwe van Hendrik Brinkers op de Oldenhof (Markelo buitengebied 1.3.030). Na 
het overlijden van z’n vrouw vertrok de bejaarde Heuten met z’n ongehuwde volwassen zoon en dochter naar 
Hoevink / Bello (2.2.160) in Stokkum. Vader en zoon overleden daar beide 2 jaar later, terwijl dochter Hendrika 
de opvolgster werd op Hoevink / Bello. 
  

► Vervolgens arriveerde er in 1820 al weer een nieuwe pachter op 
het Warmelo en wel in de persoon van Harmen Potman (1773-1822). 
Harmen was geboren op de Kleine Höfte (3.1.210) en eerst getrouwd met 
Jenneken Meengs of Vasters. Na haar overlijden hertrouwde hij in 1805 
met Geertruy Wonnink (1783-1837) afkomstig van de boerderij Ovink 
(Markelo buitengebied 1.3.250).  Vanaf de Kleine Höfte gingen ze eerst 
naar de Flipborg (3.1.090), vandaar naar Oongs (3.2.260) om dus hier te 
eindigen. Harmen overleed in 1822 drie maand voor de geboorte van z’n 
jongste dochter.  
Geertruy hertrouwde in 1823 met de Diepenheimer Jan Leferink (1786-
1850). Uit het eerste huwelijk van Geertruy werden 8 kinderen geboren, uit 
het tweede huwelijk één en wel Jan Harmen Leferink (*1824). 
 
► Uiteraard werd deze Jan Harmen door z’n vader als de opvolger 
aangewezen. Hij trouwde in 1847 met de Holtense Willemina Johanna 
Meesterberends. In 1854 vertrok de familie Leferink met nog enkele 
Potmannen naar Diepenheim. 
 

► Vanuit Diepenveen kwam datzelfde jaar de familie Luggenhorst (*1823) op het Warmelo wonen. Deze 
hadden het na 10 jaar wel bekeken en vertrokken in 1865 naar Laren. 
 
► Volgende in de wel zeer lange rij van pachters werd de familie Marten Hiddink (*1833), afkomstig uit 
Diepenveen. Doordat zowel een zoontje als z’n vrouw in 1869 overleden, vertrok Marten met z’n jongste zoontje 
in 1870 naar Raalte. 
 
► De volgende bewoner werd geen pachter want Derk Jan Bouwhuis kocht de boerderij. Derk Jan 
Bouwhuis (*1811) uit Diepenveen nam in 1870 met vrouw en 3 kinderen z’n intrek op het Warmelo. De beide 
dochters vertrokken in 1874 en 1875 naar Goor, terwijl zoon Gerrit Jacob (*1851) de opvolger werd. 
 
► Gerrit Jacob Bouwhuis (*1851) trouwde in 1875 met Johanna Willemina Kranenberg (*1846) 
afkomstig van de Voshaar /Hutten in het Westerflier (Stokkum 2.1.410). Ze kregen 3 kinderen. Met z’n allen 
vertrokken ze 1882 naar Wierden.  
 
► In 1882 kwam vanuit Diepenheim, van de boerderij Houboer in het Westerflier, de nieuwe bewoner en 
eigenaar. Het was Jan Hendrik Klumpers (1849-1927) met zijn vrouw Grietjen Hungerink (1853-1918) en hun in 
1877 in Diepenheim geboren zoon Jan Gerrit Klumpers. Jan Hendrik was geboortig van de boerderij de Klumper 
in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.160), terwijl Grietjen was geboren op Hoestink in Stokkum 

Soldaat Jan Hendrik Klumpers 
(1907-1992) 



(Stokkum 2.2.130). Jan Hendrik had een tijdlang gewoond bij z’n oom en tante op Philipsborg (3.1.090) waar 
Grietjen als dienstmeid werkte. 
 
► Zoon Jan Gerrit Klumpers (1877-1968) trouwde in 1905 met Aleida Senkeldam (1880-1955) afkomstig 
van Klein Wilbers (3.2.090). Het echtpaar kreeg 3 kinderen: Gerritdina Hendrika (1906-1906), Johanna 
Gerritdina (*1911) die in 1935 trouwde met Jan Bronninkreef in Goor en Jan Hendrik Klumpers (1907-1992) die 
de opvolger werd, maar ongehuwd bleef. 
  
► Neef Albert Arend Bronninkreef (*1941), die al vanaf 1958 op het bedrijf meewerkte, nam in 1965 het 
bedrijf over. Hij trouwde toen met Dinie Hidders (*1944) afkomstig van de Scheper (3.2.140). Het echtpaar 
kreeg 3 kinderen: Gerdina (*1968) die is gaan boeren in Lelystad, Janneke (*1974) die samenwoont met Barry 
Hondelink en zoon Jan Hendrik Gerrit die de opvolger werd. 
 
► Jan Hendrik Gerrit (*1967) trouwde met Yvette N. Wagelaar. Ze kregen 2 kinderen: Thijs (*2002) en 
Jeroen (*2004). 


