
Boerderijnummer   3.3.150 
Erfnaam    Erve Koelert 
Oudste vermelding   ca 1680 
Huidig adres Koelertsweg 1 
 
Historie boerderij 
 
Op deze plek werd eind 17e eeuw een boerderijtje gesticht, waarschijnlijk omdat het gebied bekend stond als de 
Koelen kregen zowel het boerderijtje als de bewoners de naam Koelman of Kuilmans.  
In 1749 kopen Wander en Jenneken Koelman voor f 90,- van Jan Vriese tot Deventer, als lasthebber van sijn 
swaeger Hermanus Kloster, het vrije en allodiale stuk hooyland, de Halve Elker Maate genaamt, in het Markeler 
Broek gelegen. 

In 1759 kopen Waander en Jenneken voor f 160,- 
van Derk en Gerritjen Daalwijk 2 stukken land. Het 
betreffen stukken bouwland afkomstig uit het erve 
Daalwijk, sijnde tiendbaar; het ene stuk 1½ schepel 
gesaay, den Proot genaamt, tusschen de landen van 
Bekkers en Wijmerink en het 2e stukke groot 3 
schepel gesaay tusschen Bekkers en Worsink haar 
landen. 
 
In 1774 wordt er een maagscheiding opgemaakt 
wegens het overlijden van Teunis Koelman. De 
weduwe Garritdina Koyers zal hertrouwen met 
Hermannus Luttikhedde. De nagelaten kinderen zijn 
Jan en Jenneken. Het nieuwe echtpaar vertrekt naar 
Koelers. Jan en Jenneken krijgen voor vaderlijke 
goed ieder f 100,-; Jan nog vaders kleren en 
Jenneken vaders kiste, een paar linnen bedden en 

een swart kleet op naberlijke wijse. 
Inventaris: 2 stukken bouwland groot 2 mudde gezaay gelegen bij het huys, 2 koeien, een kalf en de inboedel des 
huyses. 
 
Het bleef lang een klein boerderijtje totdat het omstreeks 1775 werd betrokken door een Elkink, die er in de loop 
van de tijd een echte boerderij van maakte.  
In 1794 geeft Geertjen Gelkink, de wed. van Gerrit ten Thije of Leunk, het versterf van haar man aan en haar 
nalatende het ¼ part van het plaatsjen Coelmans. 
 
Begin 1800 bestond de veestapel al uit 1 paard, 3 koeien en 1 vaars, terwijl de omvang van het bedrijf 5 hectare 
bedroeg. Na de verdeling der markegronden van Herike in 1860 verdubbelde de omvang tot ruim 10 hectare. Bij 
de verdeling van de marke Elsen werd nog eens in totaal 10 hectare verkregen en deels gekocht, zodat toen een 
bedrijf ontstond van 20 hectare.  
Dit daalde geleidelijk tot 16½ hectare in 1931. Daarna werd in 1932 een nieuwe boerderij gesticht aan de 
overkant van de weg (3.3.155) waar 5¼ hectare aan werd toegevoegd, zodat het oude Koelert toen nog 11 
hectare omvatte. 
De boerderij brandde in 1933 met een schuur tot de grond toe af.  
In 1997 is het landbouwbedrijf opgeheven en de boerderij verbouwd tot woonboerderij. 
Sluitstenen in achterhuis na verbouwing tot woonboerderij:  AJE  HWW anno 1997  LJAFK  LJME  (Arend Jan 
Elkink   Hendrina Willemina Woestenenk   Lambertus Jan Albert Frederik Karsenberg   Lammerdina Johanna 
Marianne Elkink). 
 
Bewoners: 
 
De eerst gevonden bewoners waren Jan Coelers gehuwd met Aeltjen Henricks; zij hertrouwt in 1695 met 
Henrick Witmoes. 
Kort daarna woonden er voor enkele jaren Jan Endeman en Stijne Janssen; zij kregen er twee kinderen Henrick 
(*1696) en Anneken (*1701). 
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► Roelof Horsting uit Haaksbergen raakte verzeild in Stokkum en trouwde in 1702 met Jenne Aelings 
(*1675), de dochter van Teunis Aelings (Stokkum 2.1.330). Ze woonden de eerste jaren van hun huwelijk in bij 
Alink, maar betrokken omstreeks 1705 op deze plek een onderkomen dat een tiental jaren eerder was gesticht.  
Roelof en Jenne kregen 7 kinderen die met de familie-naam Kuilmans werden ingeschreven. 
 
► Oudste dochter Jenneken Kuilmans of Horstings (*1704) werd de opvolgster en trouwde ca 1734 met 
Waander Elderink. Hun 6 kinderen werden met de familie-naam Koelman te boek gesteld. Opvolger werd de 
derde zoon Theunis Koelman, terwijl de oudste zoon Jan Koelman (ca1734) in 1765 trouwde met Geertje ten 
Bruil uit Kerspel Goor en de boerderij Vastert (3.3.240) stichtte. 
 
► Theunis Koelman (ca1738-
ca1774) trouwde in 1766 met de spinster 
Garritdina Koyers, dochter van Jan 
Trutmans op de Keujer (3.1.250). Na het 
overlijden van Theunis vertrok Garritdina 
weer naar haar ouderlijk huis en 
hertrouwde in 1775 met Hermannus 
Luttikhedde. Samen vertrokken ze vandaar 
met beide kinderen uit het eerste huwelijk 
naar de Pothoek en stichtten het 
boerderijtje nu bekend als KooyJan 
(3.3.220).  
Omstreeks die tijd stelde het boerderijtje 
Koelert nog niet veel voor; de veestapel 
bestond nog maar uit 2 koeien en 1 kalf. In 
veel registers van die tijd kwam het dan 
ook nog niet voor; dit werd anders bij de 
komst van de volgende bewoner. 
 
► Opvolgend boer op Koelert werd toen Jan Elkink (ca1739), geboren op Elkink in het dorp 

(Dorpsgeschiedenis 1.1.150). Hij was in 1767 getrouwd met 
Berendina Thijink, dochter van Harmen Bloemendal bij de Wippert 
(gemeente Bathmen). Hun oudste zoon werd nog geboren op 
Bloemendal, terwijl het tweede kind ter wereld kwam op de 
boerderij Plasman (3.2.150). De volgende kinderen werden 
geboren op Koelert. Oudste zoon Jan Harmen (1768-1842) bleef 
ongehuwd, Fenneken (*1771), Theunis (1777-1839) trouwde in 
1811 met Grietje Egbers in Beusbergen (2.4.060) en betrok Veldjan 
(2.1.010) in Stokkum; Grietje overleed binnen 2 jaar, waarna 
Theunis weer terugkeerde naar z’n ouderlijk huis en daar als 
weduwnaar overleed, Jenneken (*1780), Arend (*1781) en Jan 
Hendrik (*1774) die de opvolger werd. 
 
► Jan Hendrik Elkink (1774-1855) trouwde in 1804 met 
Hendrika Wansink (1773-1838) uit Beusbergen (2.4.110). Ze 
kregen 2 kinderen: Janna (1807-1888) die in 1831 trouwde met 
Teunis Hargeerds en ging boeren op de Kievit (Stokkum 2.1.250). 
Zoon Berend werd de opvolger op Koelert. 
 
► Berend Elkink (1805-1853) trouwde in 1827 met 
Willemina Voords (1804-1864) uit Beusbergen (2.4.010). Berend 
en Willemina kregen 9 kinderen: Gerrit Jan (1828-1893) trouwde 
in 1864 met Arendina Peters van de Veldpeter (Stokkum 2.1.420) 
en vertrok in 1865 naar Diepenheim, Jan Hendrik (1831-1887) 
trouwde in 1880 met Janna Jansen van SlagGetjan (3.3.180) en 

vertrok naar Holten, Johanna (1833-1891) trouwde in 1863 met haar buurjongen Willem Kevelham op de 
boerderij Meengs (3.3.160), Jenneken (1836-1865) overleed op 29-jarige leeftijd, Teunis (1838-1915) trouwde in 
1872 te Laren met de weduwe Jenneken Poorterman  en ging boeren op de boerderij Koebus in het Verwolde, 
Hermannus (1841-1908) rietdekker van beroep trouwde in 1881 met Gerritdina Immink (3.3.020) en zij 
woonden later op Esbeerndje (3.3.035), Hermina (1844-1874) trouwde in 1868, ook met een buurjongen, Jan 

Echtpaar Elkink op Koelert: Jan Willem 
Elkink (*1862) en Johanna Elkink-Smale 

(*1870) 
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Hendrik Worsink op de Worse (3.3.130), Jan Willem (1848-1859) overleed op 11-jarige leeftijd en oudste zoon 
Hendrik Jan (*1827) werd de opvolger op Koelert. 
 
► Hendrik Jan Elkink (1827-1894) trouwde in 1859 met Hendrika Noteboom (1828-1905) geboortig uit 
Holten. Dit echtpaar kreeg 6 kinderen: Berendina (1860-1937) die in 1882 trouwde met Jan Eertink op Eertink 
(3.2.110), Willemina (1865-1946) die in 1885 trouwde met Arend Jan Bloemendal in Elsen, Hendrika (1869-
1929) trouwde in 1894 met Derk Jan Smale op Zendman, Dirk Jan (1873-1969) trouwde in 1896 met z’n 
buurmeisje Berendina Worsink van de Worse en ging boeren op Drees (3.1.230), Hermina (1876-1897) die op 
20-jarige leeftijd overleed en oudste zoon Jan Willem (*1862) die de opvolger werd. 
 

► Jan Willem Elkink (1862-1945) trouwde in 1891 met de in Ambt 
Delden geboren Johanna Smale (1870-1963). Dit was een vruchtbaar stel, 
want in een periode van 20 jaar werden er 15 kinderen geboren: Hendrika 
(*1892) overleed na 3 dagen, Hendrika (*1893) overleed na 7 maand, 
Berendina (1894-1971) trouwde in 1916 met haar buurjongen de 
timmerman Jan Brinkmans (3.3.190), Hendrika (*1894) werd slechts 6 
weken oud, Johanna Hendrika (1895-1972) trouwde in 1919 met Hendrik 
Jan Beltman in Elsen, Tonia (1897-1986) trouwde in 1919 met Arend Jan 
Klumpers op Luuks (Markelo buitengebied 1.2.420), Hermina (1898-
1986) trouwde in 1922 met Jan Hendrik Hesselink in het Markelosebroek 
(Markelo buitengebied 1.6.130), Hendrika (1902-1990) trouwde in 1924 
met Hermannus Wissink (*1888) in Goor, Willemina Johanna (1904-
1994) trouwde in 1926 met Berend Jan Groothaar op de Wunner (Markelo 
buitengebied 1.5.200), Jan (*1905) werd slechts 2 maand oud, Janna 
(*1906) trouwde in 1925 met de Holter koopman Albertus Schippers en 
ging wonen aan de Roosdomsweg, Jan Willem (1909-1980) trouwde in 
1931 met Johanna Hendrika Altena en stichtte een nieuwe boerderij schuin 
tegenover het ouderlijk huis (3.3.155), Johanna (*1911) trouwde in 1935 
met de timmerman / aannemer Albertus Marinus Veltkamp in Goor, Derk 
Jan (1912-1973) trouwde in 1933 met Dika Hermina Klumpers en ging 
wonen op Koelert aan de Holterweg en oudste zoon Hendrik Jan (*1899) 
die de opvolger werd. 

 
► Hendrik Jan Elkink (1899-1990) trouwde in 1925 met Lammerdina Johanna Leunk (1902-1994) van 
OarntWiemerink (Stokkum 2.3.017). Het echtpaar kreeg 3 kinderen: Jan Willem (1925-2006) die in 1949 
trouwde met Johanna Geertruida ter Welle op de Klooke (Markelo Buitengebied 1.5.260), Hendrina Johanna 
(*1935) die in 1958 trouwde met Hendrik Jan Pinkert (*1933) op de Keujer/Pinkert (Stokkum 2.2.090) en Arend 
Jan (*1936) die de opvolger werd op Koelert. 
 
► Arend Jan Elkink (*1936) trouwde in 1965 met Hendriena Willemina Woestenenk (*1944) van de Reet 
(Markelo buitengebied 1.6.050). Ze kregen 3 kinderen: Wilma (*1970) die met Erik van Achteren in Almelo 
woont, Henk (*1972) die met Monique Relker in Markelo woont en Annie (*1966) die in 1988 trouwde met Lex 
Karsenberg (*1961) uit Diepenheim en nu met haar man, de kinderen Patrick (*1995) en Kylie (*1998) en 
moeder op de verbouwde boerderij Koelert woont. 

28-4-1933 
Vrijdagmorgen half tien is tot op 
de grond toe afgebrand de 
boerenwoning met schuur van den 
landbouwer J.W. Elkink op Koelert 
te Herike. Het vuur greep zo snel 
om zich heen, dat een paard, 2 
kalveren en 2 varkens in de 
vlammen omkwamen. Een 
benzinemotor moet de oorzaak zijn 
geweest van de brand. Alles is 
verzekerd bij de Markelosche 
Onderlinge.  

21-4-1904 
Door den plaatsvervangend 
districtsveearts is miltvuur 
geconstateerd bij een gestorven 
koe van J.W.E. op Koelert in 
Herike. Het cadaver is verbrand en 
de noodige voorzorgsmaatregelen 
zijn genomen tegen verspreiding 
van de ziekte. 


