
Boerderijnummer   5.3.272 

Erfnaam    erve Forte OarndJan 

Oudste vermelding   1926 

Huidig adres    Enterbroekweg 1 

 

Historie boerderij 

Arend Jan Nijland, afkomstig van de Forte (5.3.310), stichtte hier in 1926 op de grond van zijn vader Arend Jan 

Nijland sr. een boerderij. Arend Jan sr. had dit perceel in 1912 verkregen van Jan Hendrik Rotman (5.3.330). 

Toen Arend Jan jr. omstreeks 1933 de nieuwe eigenaar 

was geworden, had hij ruim 6,6 ha aan grondbezit. Naast 

landbouwer was hij ook melkrijder. Het boerenbedrijf 

werd naderhand afgebouwd. In 1993 stichtte zoon Henk 

Nijland hier zijn eigen vloerenbedrijf. 

Bewoners: 

 

► De eerste bewoners van de nieuw gestichte 

boerderij, Arend Jan Nijland (1897-1981) van de Forte 

(5.3.310) en Aaltje Brunnekreef  (1898-1978) uit Enter 

(van “’n Sik”), trouwden in 1926. 

Zij kregen 5 kinderen: Arend Jan (1927-2003) die op de 

boerderij bleef wonen, Gerrit (1929-1999) die ongehuwd bleef, Johanna Maria (Janna, *1931) die in 1953 

trouwde met Gerrit Wissink in het Enterbroek (Camping ’n Stork), Marinus Johan (Marinus, *1934) die in 1960 

trouwde met Johanna Koenderink en naar Wierden verhuisde en Hendrik Willem (*1936) die in 1963 trouwde 

met Aaltje Kolkman van de Klooke van de Borkeld (5.1.148) en zich omstreeks 1966 op EsJan (5.3.195) 

vestigde. 

 

► Opvolger Arend Jan Nijland (1927-2003) 

trouwde in 1953 met Gerritje Kolkman (*1928), de 

oudere zuster van de hiervoor genoemde Aaltje. Arend 

Jan en Gerritje kregen 4 kinderen: Arend Jan (*1953) 

die in 1982 trouwde met de van het Zeldam afkomstige 

Gerry Stokkentreeff en in Markelo-dorp woont, Alie 

(*1959) die in 1988 trouwde met Gary Lakerink en naar 

Zuna vertrok, Anneke (*1961) die in 1994 huwde met 

Freddy Geel uit Zutphen en naar Wichmond (G.) 

verhuisde en Gerrit Hendrik (Henk, *1964) die op het 

erf zou blijven wonen. 

 

► Henk Nijland (*1964) trouwde in 1996 met 

Karin Leeftink (*1972) van “’n Kloomp” uit Markelo-

dorp. Zij hebben 2 kinderen: Femke (*2004) en Luuk 

(*2007). 
A.J. Nijland is bezig de zicht te "haren" (= scherp 

maken) 


