
Boerderijnummer   5.2.110 

Erfnaam    erve Timmerman 

Oudste vermelding   ca 1869 

Huidig adres    Oude Rijssenseweg 29 

 
Historie boerderij 

 

Erve de Timmerman is, waarschijnlijk omstreeks 1869 gesticht 

op een stuk heidegrond, groot ca. 0,2 ha, dat bij de 

markeverdeling van 1852 eigendom werd van Jan Sprokkereef 

van Wolters. Deze verkocht het omstreeks 1867 aan Derkje 

Schorfhaar, de weduwe van Jan Willem Beltman op Haarman. 

Het stuk werd gedeeltelijk ontgonnen en de timmerman 

Hermannus Beltman, zoon van Derkje, ging hier wonen. Hij 

werd tevens de eigenaar. Omstreeks 1882 werd het erf verkocht 

aan de timmerman Albert Kettelarij, die voorheen op 

Mokkelenkate (5.3.170) woonde. Hij verkreeg toen ongeveer 

0,8 ha grond. Er werd in de verdere jaren ruim 3 ha grond 

bijgekocht. De opvolger Hendrik Jan Kettelarij had in 1933 

hierdoor ruim 4 ha aan grondbezit. 

Omstreeks 1939 werd het huis verbouwd en omstreeks 1950 kwam er nieuwbouw. In 1960 was zoon Albert Jan 

Kettelarij de bezitter. Hij verkocht omstreeks 1967 ca. 2 ha grond aan de Coöperatieve Veemesterij “Markelo 

GA” (zie ook 5.2.085); ongeveer 2,2 ha bleef bij het erf. De oude boerderij naast het huis werd omstreeks 1968 

afgebroken. In 1978 is de woning verbouwd voor dubbele bewoning. 

Sluitstenen: bij voordeur wegens bouw nieuw woonhuis in 1962: HJK 1962 AJK GW (Hendrik Jan Kettelarij  

Albert Jan Kettelarij  Gerritdina Willems) en HJK AJ 1978 (Hendrik Jan Kettelarij  Aaltje Jonkers) wegens 

verbouw/uitbreiding woning. 

 

Bewoners: 

 

► Circa 1871 kwam de timmerman Hermannus Beltman 

(1839-1881) met echtgenote Aleida Wolthuis (1846-1903) van 

Klein Ooms (5.3.280) het nieuw gestichte huis bewonen. Zij 

waren in 1869 getrouwd en hadden gewoond op Haarman. Na het 

overlijden van Hermannus hertrouwde de weduwe in 1881 met 

Gerrit Hendrik Greven op de Plecht (Leusmanweg, Marckelo 

1.3.370). Gerrit Hendrik was de latere slager “de Plecht” 

(Postweg, Marckelo 1.3.364). 

 

► Omstreeks 1882 kwam van Mokkelenkate (5.3.170) de 

in Bathmen geboren timmerman Albert Kettelarij (1853-1937) 

hier wonen. Hij was in 1880 getrouwd met Janna Welmer (1852-

1930) van ’n Witten op de Borkeld (5.1.010). Albert en Janna 

kregen 5 kinderen. De oudste, dochter Johanna Hendrika (1880-

1918), geboren op Mokkelenkate, zou in 1904 trouwen met Jan 

Hendrik Brinkers van Kloppert (Beusbergen 2.4.230) en 

omstreeks 1910 naar het Elsenerbroek (5.4.290) verhuizen. Janna 

Fredrika (*1882) trouwde in 1909 met de fabrieksarbeider Jan 

Hendrik Veltkamp; voordat Janna Fredrika in 1911 naar Goor 

verhuisde werd op de Timmerman nog haar zoon Albertus 

Marinus Veltkamp (1910-1945) geboren (deze overleed in de 

laatste oorlogsdagen als gevolg van een bombardement); Janna 

woonde later als weduwe in Nijverdal. Hendrik Jan (*1884) 

overleed 1 jaar oud. Jenneken (1886-1962) trouwde in 1909 met Teunis Jan Hakkert en ging naderhand op het 

nabij gelegen TönsJan (5.2.100) wonen. De jongste, weer Hendrik Jan (*1892), zou de opvolger worden. 

 

► Hendrik Jan Kettelarij (1892-1978) trouwde in 1919 met Arendina Berendina (Dina) Overbeek (1899-

1932) van de Roosdomsweg (Beusbergen 2.4.339). Zij kregen 5 kinderen, waarvan het oudste kort na de  

 

Janna Alberdina Kettelarij (*1921) met haar 

grootouders Johanna Maria Overbeek-Daggert en 

Gerrit Hendrik Overbeek 

Boerderijtje Timmerman omstreeks 1934 



geboorte overleed. Vervolgens werd Janna Alberdina 

(Janna) geboren (*1921); zij is in 1961 in Amersfoort 

overleden. Johanna Gerritdina (Dina; 1924-2014) trouwde 

in 1952 met Hendrik Oolhorst uit Delden en vestigde zich 

bij Hendrik’s oom en tante aan de Esweg in Kerspel Goor. 

Albert Jan werd geboren in 1926; hij werd de opvolger. 

In 1932 overleed moeder Dina na de geboorte van haar 

vijfde kind, dat levenloos ter wereld kwam. 

 

► Albert Jan Kettelarij (1926-1981) huwde in 1952 

met Gerritdina (Dine) Willems (*1930) uit Holten. Albert 

Jan en Dine kregen 2 kinderen: Hendrik Jan (*1954) die 

hier zou blijven wonen en Hendrika Arendina (Hendrika, 

*1956) die in 1980 trouwde met Wim Brinkmans van de 

Witterietsweg (Marckelo 1.5.080) en in Borculo woont. 

 

► Hendrik Jan Kettelarij (*1954) trouwde in 1978 met Alie Jonkers (*1956), geboren in Wolvega. Zij 

hebben 2 kinderen: Steven (*1982) die trouwde met Yvette Haas en in Markelo-dorp ging wonen en Ruben 

(*1985) die naar Holten verhuisde. 

Albert Jan Kettelarij (*1926) en Gerritdina Willems (*1930) 

in 1952 


