
Boerderijnummer   5.4.265 

Erfnaam    erve de Meene 

Oudste vermelding   1878 

Huidig adres    Klemmerweg 2 

 

Bewoners: 

 

► Hermannus Senkeldam (1849-1891) 

afkomstig van de Koekoek (5.4.200) trouwde in 

1868 met Johanna Janssen (1849-1931) 

afkomstig van de Schiphorst (5.4.270). Zij 

woonden eerst in op de Schiphorst maar 

stichtten in 1878 hier een nieuw boerderijtje op 

1 ha heidegrond die afgescheiden werd van 

‘nKoekoek. Pas bij een boedelscheiding in 1909 

kreeg de weduwe Senkeldam-Jansen het geheel 

op haar naam. 

Een volgende bewoner, Jan Hendrik Bolink, 

breidde de grondoppervlakte uit tot bijna 1½ ha 

Hermannus en Johanna kregen 4 kinderen: 

Jan Hendrik Senkeldam (*1868) werd de 

opvolger, Hendrik Jan Senkeldam (1871-1933) 

vertrok in 1899 naar Enschede en trouwde daar in 1900 met Berendina Johanna Assink, Arend Jan Senkeldam 

(1873-1944) vertrok in 1890 naar Ambt Delden en trouwde in 1898 in Enschede met Berendina ten Hundfeld en 

hertrouwde in 1912 met Hermina Hagels en Johanna Senkeldam (1878-1943) trouwde in 1899 met de Markeloer 

Jan Hendrik Kempers, liet toen haar 4-jarige dochter Hermina wettigen en vertrok vervolgens naar Enschede. 

 

► Jan Hendrik Senkeldam (1868-1909) trouwde in 

1901 met Arendina Hoevink (1871-1943) van de Kiefte 

(5.4.070) die in 1913 hertrouwde met Jan Hendrik Bolink 

(1884-1977) uit Holten. 

Uit beide huwelijken werden geen kinderen geboren. In 

1932 werd er een weeskind uit Amsterdam, Anna Nieuwolt 

(*1915) in huis genomen. 

Jan Bolink was lang knecht bij Harremensink in Elsen en 

had ook jarenlang een melkrit. Voordat hij met z’n lege 

melkwagen vertrok blies hij op zijn toeter (trompet) zodat 

alle boeren in het Elsenerbroek wisten dat hij onderweg 

was. Hij had zo’n vast tijdschema dat men de klok er op 

gelijk kon zetten. 

 

► Jan Hendrik Klein Twennaar (1919-2015) afkomstig van de Koekoek op de Borkeld (Marckelo 1.4.010) 

trouwde in 1943 met Reintje Gerritdina Janssen (1920-2004) afkomstig van de Kiefte (5.4.070) en betrok toen 

deze woning. Pleegdochter Anna Nieuwolt is toen vertrokken naar Goor en daar bij het bombardement op Goor 

in maart 1945 om het leven gekomen. 

Uit dit huwelijk werden geboren: Arend Jan Johan 

Klein Twennaar (Johan, *1943) die vrijgezel bleef en 

op de Meene bleef wonen en Gerhardus Jan Hendrik 

Klein Twennaar (Jan, *1951) die in 1971 trouwde met 

Petronella Wilhelmina Johanna Leeftink (Mini, *1954) 

uit Markelo. Zij trokken aanvankelijk bij de ouders in, 

waar zoon Marcel (*1972) werd geboren. In 1974 

vertrokken ze naar hun nieuwe woning in Markelo waar 

zoon Remco (*1976) werd geboren. 

Het boerderijtje werd in 1970 volledig vernieuwd. 

Reintje en Hendrik Klein Twennaar 


