
Boerderijnummer   5.1.148 

Erfnaam    erve de Klooke 

Oudste vermelding   1920 

Huidig adres    Elsenerveldweg 4 en 4a 

 

Historie boerderij 

De rietdekker Gerrit Hendrik Kolkman, afkomstig van de 

Holter Beuseberg stichtte hier in 1920 een boerderij op 

1½ ha aangekochte heidegrond. Hij woonde in zijn jeugd 

kort bij zijn oom op de Klooke (Marckelo 1.4.030) en 

vertrok met diens familie na 2 jaar weer naar Holten. Hij 

bracht echter wel de naam de Klooke mee naar dit 

nieuwe huis. De grond, waarop hij bouwde was deels 

aangekocht van Landeweerd uit Rijssen. Ook van zijn 

schoonvader G.J.Keuterman op Oosterkamp (5.1.130) 

werd grond verkregen. Omstreeks 1936 werd grond 

bijgekocht, waardoor het totaal op bijna 3 ha kwam. In 

1965 had Lambert Kolkman (KlooknBets) nog steed 3 ha 

op naam. 

In de oorlog werd de boerderij vernield door een V1. Tijdelijk woonde men toen in een noodwoning, De 

boerderij werd daarna weer opgebouwd en in 1978 werd er vanwege ruimtegebrek een nieuw gedeelte bij 

aangebouwd. In 1996 werd het geheel omgebouwd tot een dubbele woning. In het oudste gedeelte is de jongste 

zoon Bert Kolkman gaan wonen, die evenals zijn vader en grootvader rietdekker werd. Het nieuwe gedeelte 

werd betrokken door Lambert’s dochter Ina Kolkman met haar echtgenoot Erik Leussink en hun 2 zonen. 

 

Aan de weg naar de Klooke staat aan de rechterkant een paardenschuur van de familie van Olst uit Rijssen. 

 

Bewoners: 

 

► Gerrit Hendrik Kolkman (*1895) was de eerste bewoner. Hij was in 1919 getrouwd met Aaltje 

Keuterman (1899-1960) van de boerderij Oosterkamp. Ze kregen 5 dochters en 1 zoon. Hendrika (*1920) 

trouwde met de H. Ebrecht in de gemeente Holten. Gerritdina (Dine, 1922-2007) trouwde met de Holtense 

kapper Wander Drent. Lamberta Hendrina (Berta, 1925-2012) trouwde in 1945 met de uit Rijssen afkomstige 

Hendrikus Nijland (’n Kattenslachter); zij gingen na een verblijf “op de Rille” aan de Rijssenseweg (nabij de 

schaapskooi) wonen in de houten noodwoning van de Holtense kruidenier Slot (5.1.125). Gerritje (*1928) 

trouwde in 1953 met Arend Jan Nijland op Fort’n OarndJan (5.3.272) en Aaltje (*1937) trouwde in 1963 met 

Arend Jan’s broer Hendrik Willem Nijland en ging op EsJan (5.3.195) ging wonen. De zoon Lambert (*1935) 

werd de opvolger. 

 

► Lambert Kolkman (1935-2003), beter bekend als KlooknBets en evenals zijn vader rietdekker, trouwde 

met Hanneke Broekhuis (1937-2007) afkomstig van de Holter Beuseberg. Dit paar kreeg 8 kinderen. Zoon Gerrit 

(*1958) trouwde met Kunna Zwama, afkomstig 

uit Grijpskerk; zij gingen in Dedemsvaart wonen. 

Joke (*1959) trouwde met René Loohuis in 

Rijssen. Ali (*1960) trouwde met Albert Nijhuis 

in Holten. Herma (*1962) trouwde met Gerrit 

Vrugteveen uit Rijssen en ging in Hellendoorn 

wonen. Hanneke (*1966) trouwde met Edwin 

Top uit Deventer ; zij vestigden zich aan de 

Noordachtereschweg in Markelo. Jongste dochter 

Thea (*1976) trouwde met Peter Waanders uit 

Enter en verhuisde naar Holten. 

Ina (*1973) en Lambert (Bert, *1974) bleven de 

ouderlijke woning trouw. 

Het oudste gedeelte van de dubbele woning werd 

de woning van de jongste zoon Bert met zijn 

vriendin Suzanne Harink en het andere gedeelte 

werd betrokken door Ina die in 1997 trouwde met de uit Lochem afkomstige vrachtwagenchauffeur Erik 

Leussink; zij kregen 2 zonen Rik (*1998) en Tom (*2000). 

De kinderen Kolkman: V.l.n.r: Aaltje (*1937), Gerritje (*1928), Dika 

(*1920), Berta (*1925), Bets (*1935) en Dine (*1922) 


