




 
29e jaargang.      December 2013.
 

Beste lezers,
In deze aflevering van de Kloosterstam lezen we naast de bekende rubriek 
Droeve en Blijde dagen, hoe Teun vanaf 1973 enkele jaren met o.a. 
troffeltje en handstoffer in de weer is geweest. Onder de noemer “varia” 
leest u over een afscheid en een verhaal met een slechte afloop.
Het jaar 2013 was het “Jaar van de Boerderij”. Daarom besteden we er in 
dit blad veel aandacht aan. 
Bij het onderzoek naar het ontstaan van de naam Kloosterboer komen 
er bekende boerderijnamen, die door Teun in historisch perspectief zijn 
geplaatst, voorbij. Bij één van hen (Stormink) komen we Maria Roeter-
dink tegen, die in maximaal 26 jaar tijd 10 kinderen ter wereld bracht, 
terwijl haar beide echtgenoten op heel jonge leeftijd (resp. 38 en 32 jaar) 
overleden!
U leest ook over een boerderij, waar zich na 380 jaar de geschiedenis 
herhaalt...
Naast een andere boerderij (in Oene) staat een héél oud rozenperk.
We nodigen u uit om niet alleen dit boekje te lezen, maar ook achter uw 
computer te gaan zitten en vergeet niet het vrolijke verhaal te bekijken 
van “ Het Zonnetje “.
Kortom, ga er maar eens goed voor zitten.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten, 
Jan Kloosterboer
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Droeve en Blijde dagen.

In afwijking van de volgorde van ingekomen post, beginnen we vanaf 
heden om de jongste berichten die we ontvingen het eerst te vermelden 
en gaan daarna terug in de tijd. 
Vanaf de eerste uitgaven van de Kloosterstam werkten we het kalender 
jaar af en dat is nu dus omgekeerd. 

Op 16 december 2013 overleed in Verzorgingshuis de Borkel in Gorssel 
in de ouderdom van 87 jaar Gerritdina Willemina Klein Ovink-Klooster-
boer (Br 18). Gerda woonde samen met haar man Bertus jarenlang aan 
de Dommerholtsweg in Gorssel. In de loop der tijd kreeg Gerda verschil-
lende handicaps, maar Bertus kon haar lange tijd verzorgen. Na het over-
lijden van Bertus in 2008 kreeg ze een kamer in de Borkel. Daar heeft ze 
een eigen omgeving geschapen waar ze toch zelfstandig kon leven en tv, 
radio en telefoon kon bedienen.
De crematieplechtigheid vond op 20 december 2013 plaats in cremato-
rium Steenbrugge te Diepenveen.

Ook wil ik hier vermelden het heengaan van Hendrika Albertha Lensink-
Grootentraast die op 6 oktober 2013 overleed te Lettele. Zij en haar in 
april 2012 overleden man Albert Lensink waren trouwe lezers van onze 
Kloosterstam. Zij werd op 11 oktober begraven op de Algemene Begraaf-
plaats te Colmschate. 

Het is louter toeval dat de vermelding van een overlijden in deze rubriek 
iemand betreft met het codenummer Br 1. De trouwe lezers weten waar-
schijnlijk dat die code werd gebruikt door Teun, de samensteller van de 
eerste losbladige stamboom van de familie. Na het oudste gedeelte begon 
hij na 1800 met de tak genaamd “Bronsink”: de naam van een oude 
boerderij nabij het Klooster ter Hunnepe bij Deventer. Op dat eerste blad 
Br 1. werden de namen van het gezin van Gerrit Dirk Kloosterboer nabij 
Zierikzee in Zeeland genoteerd.

Ik ontving de rouwbrief waarin wordt geschreven dat op 97 jarige leeftijd 
thuis in Schuddebeurs (Zld.) vredig is ingeslapen Cornelia Pieternella 
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(Corry) Schmelzer op 2 augustus 2013. Zij was eerst gehuwd met M.A.L.
Beun en na diens overlijden werd zij in 1973 partner van genoemde 
Gerrit D. Kloosterboer. Gerrit en Corry waren jarenlang trouwe 
bezoekers aan de Kloosterboer Reünie ondanks dat ze daarvoor een 
lange reis moesten maken. 
Corry werd in besloten kring ter aarde besteld op de Algemene begraaf-
plaats te Zierikzee. 

Vervolgens treffen we de rouwbrief aan van Willemina Kloosterboer-
Pakkert (St 14) die plotseling overleed op 90 jarige leeftijd op 
28 juli 2013 in het Dijkhuis te Bathmen. 
Zij was sinds 16 april 1997 weduwe van Johan Marinus Kloosterboer. 
Het echtpaar woonde jaren in Bathmen aan de Koekendijk waar nu 
dochter Ina en haar man Henk Bruil woonachtig zijn. Moeder werd 
op 2 augustus begraven op de Algemene Begraafplaats te Bathmen. 

Iemand die geen directe familie is, maar waar we met respect aan 
denken, overleed te Deventer op 27 mei 2013 namelijk Albert Heijink, 
fotograaf. Hij was de man die de foto’s maakte, die we als collectie 
familieportretten tijdens onze reünie trots kunnen tonen en waar nog 
steeds veel belangstelling voor is. Teun woonde op 31 mei 2013 de 
crematieplechtigheid bij.

Veel heb je ons gegeven, veel heb je voor ons betekend 
Langzaam uit ons leven gedreven blijf je in onze harten leven. 
Deze regels staan boven de rouwbrief van Maria Aaltjen Paalman – 
Kloosterboer (St 5), weduwe van Gerrit Paalman. De meesten van ons 
kennen haar als “Marietje van “Het Bonte Paard” in Dijkerhoek – Holten. 
Op deze plaats hebben velen van de lezers genoten van de gastvrijheid 
en haar goede zorgen- vaak op de achtergrond - tijdens de geslaagde 
Kloosterboer-Reünies, die we daar hebben gehouden. Samen met haar 
tweelingzuster Gerrie hebben ze samen voor ons voorgedragen.
Marietje overleed op 6 april 2013 in het “P.W. Janssen Verpleeghuis” te 
Deventer. Zij werd na een herdenkingsdienst op 12 april in de zalen van 
“Het Bonte Paard” begraven bij haar man op de Algemene Begraafplaats 
te Holten onder grote belangstelling.
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Vervolgens kregen we een rouwbrief na het overlijden van Anna Hermina 
Kloosterboer-Harmsen (Br 4). Annie overleed op 6 januari 2013 op 87 
jarige leeftijd op “de Hooge Weide” in Lochem waar ze de laatste tijd 
was opgenomen evenals haar man Dirk Kloosterboer. Annie werd na een 
afscheidsdienst in de Kerk te Laren op 11 januari te Laren begraven.
Annie en Dirk hoorden vanaf het allereerste begin (in 1975) bij de Kloos-
terstam-commissie, die vanaf dat moment elke 5 jaar (de eerstvolgende 
is in 2015!) onze Reünie organiseerde. Ze hebben vele jaren de groep 
Bronsink mede vertegenwoordigd.
We bewaren veel goede herinneringen aan die tijd; nu al zolang terug.

En nu gaan we ook de grens over naar het jaar 2012; dat lijkt inmiddels 
ook lang geleden.

Na een periode van afnemende gezondheid overleed op de leeftijd van 
87 jaar op 13 september 2012 te Bathmen Antoon Kloosterboer (St. 15). 
Hij was sinds 1993 weduwnaar van Marie Vrielink en woonde tot zijn 
overlijden met zijn zoon Arjan aan de Woertmansweg. Anton werd begra-
ven op 19 september 2012. 

‘Op de merklap van het leven kan nu de laatste datum worden geborduurd’ 
Dat waren de woorden boven de rouwbrief die we ontvingen na het heen-
gaan van Aaltje Johanna Hermina Kloosterboer- Klijn Velderman (GrB 
11) op 7 september 2012.
Aaltje overleed in Zorgcentrum Humanitas in Deventer ruim een jaar 
nadat haar man Hendrik Kloosterboer daar was overleden. Na een rouw-
dienst in de kerk werd zij te Colmschate begraven; het dorp waar dit 
echtpaar bijna hun hele leven woonde en werkte. 

In juni 2012 kreeg ik een e-mail uit Canada van Alice Kloosterboer, 
die op verzoek van haar vader Anton schreef, dat haar moeder Hendrika 
Kloosterboer-Brummelman (Br 2) (Hentje) op 25 juni 2012 thuis was 
overleden. Ze schrijft over de ziekte van haar moeder en over de condo-
leance in the Funeral Home in Kincardine op 28 juni en vervolgens dat 
de uitvaartdienst zal plaats hebben op vrijdag 29 juni in Kincardine Ont. 
waar de predikant de dienst zal leiden.
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Na afloop van de begrafenis is in the Funeral Home een afsluiting met 
coffee and sandwiches.
(Teun en Mark bezochten Kincadine enkele malen en op onze reizen 
daar hebben wij een aantal keren een Funeral Home gezien. Door de 
beschrijving van Alice kunnen we ons nu een voorstelling maken hoe 
men daar afscheid neemt van een overledene).
Anton/ Tony Kloosterboer blijft thuis wonen. In onze vorige Klooster-
stam plaatsten we op blz 16 een stukje geschreven door Hentje, met een 
foto van haar.

Na een lange periode van ziek zijn overleed op 20 juni 2012 in Gors-
sel, Derkje Kloosterboer-Lenderink (Br 17). Derkje bereikte de leeftijd 
van 83 jaar en was sinds 2003 weduwe van Gerrit Kloosterboer. Samen 
boerden ze op erve Azink in Epse. Helaas hebben ze samen niet kunnen 
genieten van hun aardige plekje aan de Veldhoflaan in Gorssel. 

Vervolgens kwam uit Winterberg/ Duitsland een rouwkaart met een 
Duitse tekst die ons meldde dat op 30 mei 2012 na een lange zware ziekte 
was heengegaan Anke van den Bersselaar geb. Kloosterboer. Het betreft 
ons familielid Anna Margaretha Kloosterboer (GrB 18). Zij bereikte de 
leeftijd van 80 jaar en overleed in verpleeghuis “Waldesruh” en is in 
kleine kring begraven. Haar echtgenoot is Adriaan van den Bersselaar 
met wie ze jaren in Epse heeft gewoond.

Iemand die met belangstelling de “Kloosterstam” las was Albert Lensink 
in Lettele.
Hij was een zoon van Johan Lensink (1884-1949) x Geertruida Joh. 
Kloosterboer (1895-1942) en daardoor een neef van o.a. Gerrit Klooster-
boer in Epse. (Br 17).
Albert overleed op 20 april 2012 en werd begraven op de Algemene
Begraafplaats te Colmschate. 

In het Zorgcentrum “de Diessenplas” in Holten kwam op 24 maart 2012 
een einde aan het leven van Johanna Kloosterboer-Teeselink (St 6) op 
de leeftijd van 87 jaar. Hanneke was sedert 1987 weduwe van Henk 
Kloosterboer. Zij woonden samen op erve “de Nieuwe Maatboer” op de 
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grens van Bathmen – Holten. Op 28 maart vond de afscheidsdienst plaats 
in gebouw “Irene” in Holten en aansluitend volgde de begrafenis op de 
Algemene Begraafplaats eveneens in Holten.

Begin maart kregen we een rouwkaart met het bericht dat te Boskoop op 
4 maart 2012 overleden was Aaltjen Joustra-Kloosterboer (GrB 2). Zij 
was sedert mei 1987 de weduwe van dr. Hendrik Wibo Joustra met wie ze 
jaren in Leiden woonde.
Aaltjen werd 88 jaar oud, maar ook haar laatste levensjaren verliepen in 
de schemering.
Eerst woonde ze nog een aantal jaren zelfstandig in Colmschate, maar 
toen werd een plaats dicht bij de kinderen gekozen. In het crematorium te 
Gouda werd afscheid van haar genomen.
  
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de reeks van familieleden 
die ons sedert januari 2012 zijn ontvallen en die we hier nogmaals willen 
herdenken.

Jonge blaadjes.

Ook nu zullen we van de laatste kaartjes uitgaan en teruggaan in de tijd.

Op 16 september 2013 werd op de boerderij ’t Asseler onder Almen een 
tweede kindje geboren in het gezin van Maarten Kloosterboer en Sandra 
Haverkamp.( GrB 8) Zij kreeg de naam Lisa en ze is een zusje van Tess 
Kloosterboer die u verder op in dit lijstje aantreft.

Ook werd in dit jaar, op 24 juli 2013 in Oxe/ Colmschate geboren 
KAY Kloosterboer.
Hij is het broertje van Finn en Mats Kloosterboer op de Maria Hoeve 
(GrB 10) en zoon van Geertjan en Nathalie Kloosterboer - Loman. De 
grootouders van Kay zijn Teunis en Diny Kloosterboer-Makkink in Oxe. 

Uit Houten (U) kregen we een kleurig kaartje met de aankondiging, dat 
daar op 20 september 2012 dochter LISA Schreurs was geboren. Haar 
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volledige namen zijn Johanna Louise en de trotse ouders zijn Hanneke 
Kloosterboer en Rene Schreurs. De grootouders zijn Henk en Joke Kloos-
terboer (Br 17) in Heino. 

Op 30 juni 2012 werd in het gezin van Martijn en Dorien Bekendam-
Kloosterboer (GrB 11) aan de Hondsdraf in Deventer hun dochter 
ILSE geboren. Hier zijn de grootouders Harrie en Elise Kloosterboer 
in Colmschate.

In Bathmen aan de Leemkuilsweg kwam de ooievaar langs en bracht 
daar SENN op 20 mei 2012 in het gezin van Edwin en Rieneke Reurink-
Kloosterboer (GrB 11) en als broertje van Tygo en Lynn. Trotse groot-ou-
ders zijn Herman en Jetje Kloosterboer-Haarman, nu wonende in Almen.
Deze grootouders werden op 11 april 2012 ook verblijd met de geboorte 
van kleindochter TESS Kloosterboer. (GrB 11) dochter van zoon Maarten 
en Sandra Kloosterboer-Haverkamp op de nieuwe boerderij “’t Asseler” 
onder Almen. 

Daarvóór in de tijd werd op 10 maart 2012 in Geesteren Gld. CHIEL 
Robert Kloosterboer geboren. Hij is de zoon van Erik Kloosterboer en 
Josien Wannink. Hier zijn de grootouders Jopie en Willemien Klooster-
boer-Schrijbelt  (GrB 1). 

Inmiddels is het vast al een flinke zoon, die op 4 oktober 2011 in Ede 
werd geboren namelijk CASPER Kruijt. Hij is de zoon van Alwin en 
Karin Kruijt-Kloosterboer (GrB 2).  
Zij woonden eerder in Velzen en waren pas verhuisd toen hun zoon werd 
geboren. Casper is de kleinzoon van Herman en Margien Kloosterboer-
Vriezekolk in Lettele/Bathmen.

Zoals gebruikelijk hebben deze ouders een gelukwens ontvangen namens 
de Klooster-stam. Deze jonge blaadjes zullen er mede voor zorgen dat 
onze stamboom blijft groeien.
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Varia.

Op 3 juni 2012 vierden Gerrit en Rikie Kloosterboer-Ruessink (Lo 2) 
wonende in Voorst (ja, waar we in 2010 onze 8e Reünie mochten 
houden nabij de kerk) hun 40 jarig huwelijk. We waren uitgenodigd 
in Klarenbeek en troffen veel familieleden. 

Daarna volgde een uitnodiging van het echtpaar Gerrit en Henny 
Nieuwenhuis-Kloosterboer (Dev. 4) uit Diepenveen. Zij gaven feest 
ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk op donderdag 4 oktober 2012. 
Dit feest werd gehouden in “het Bonte Paard”in Dijkerhoek. 

Teun en Mark kregen een uitnodiging voor de feestelijke herdenking van 
het 60 jarig huwelijk van Titi en Marietje Ruiterkamp-Kloosterboer (St 2) 
wonende in Epe. Zij gaven hun gezellige feest op 29 mei 2013 in Hotel 
“de Hoofdige Boer” in Almen, de geboorteplaats van hun beiden. 

Vervolgens waren we beiden op zaterdag 8 juni 2013 te gast op het 
tuinfeest bij Henk en Mieni Kloosterboer-Hekkelman (GrB 5) in Dorth. 
We vierden samen met de familie het feit dat zij op 31 mei 50 jaar waren 
getrouwd. 

In de krant stonden 2 berichten, die in mijn collectie zitten en waarover ik 
u kort zal informeren:

A. Op 1 november 2012 was de laatste schooldag van meester Jan 
Kloosterboer (Lo 4). Het afscheid was in stijl: hij fietste altijd 
- fluitend - naar school, dus zagen we onze penningmeester op een 
versierde tandem, die bestuurd werd door directeur Albertien Kolkman 
(uit Wilp). Zij staan aan het hoofd van een lange stoet van kinderen op 
fietsen.  (zie foto) 

In het huis-aan-huis blad lezen we dat Jan na bijna 30 jaar de Gildeschool 
(Epe) vaarwel heeft gezegd en dat afscheid werd feestelijk gevierd met 
alle klassen. (De eerste 11 jaar van zijn loopbaan werkte hij op de basis-
school in Emst.)
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Wie Jan een beetje kent: het afscheid kwam voor hem enkele jaren te 
vroeg. Hij had graag tot zijn pensioen (in 2015) les blijven geven, maar 
door reorganisaties vond hij het beter, dat zijn werkplek door een jongere 
collega werd ingenomen. Langzamerhand moet ook hij wennen aan een 
nieuw bestaan en solliciteren naar werk wat niet voorhanden is. Als be-
stuurslid van de Kloosterstam heeft hij nog steeds een niet betaalde baan 
achter de hand en wij hopen hem nog vele jaren in ons midden te hebben,
Samen met Ineke ! 

B. Een verhaal met een slechte afloop stond in de ‘Stentor’ onder Regio 
nieuws.
‘Noaberhulp na brand in Heeten’ staat als kop boven een artikel met twee 
foto’s in kleur. 
Op zaterdagavond 23 maart 2013, een zeer koude avond, vatte de 
woonboerderij van Henk en Inge Kloosterboer (St 16) vlam en brandde 
tot de grond toe af in korte tijd. 
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Oorzaak was bijna zeker de houtkachel in de kamer die de rieten kap in 
vuur en vlam zette.
Op radio Oost hoorden we over een brand in een woonboerderij aan de 
Stokvisweg in Heeten.
Toen ging gelijk de gedachte door mij heen: daar wonen Henk en Inge. 
Maar je verwerpt de gedachte met de wetenschap dat daar meerder huizen 
staan; hoewel niet zo heel veel.
Helaas bleek uit de krant dat het inderdaad onze familie betrof waar ’een 
woningbrand die in een mum van tijd je hele hebben en houwen weg-
vaagt, het zal je maar overkomen’.
Helaas is er op dit moment nog geen nieuwbouw verrezen en woont men 
primitief.
Maar de buren hebben veel hulp gegeven, vooral de eerste opvang was 
hartverwarmend.

Dit was de post die op verwerking lag te wachten door Teun.  
 
En terwijl ik deze regels schrijf heeft het Nieuwe Jaar 2014 reeds zijn 
intrede gedaan.
Mark en ik kregen per post een aantal Goede Wensen toegestuurd waar-
voor we hartelijk dank zeggen. En dit is tevens een goede gelegenheid om 
al onze lezers: 

Alle Goeds voor 2014 toe te wensen en Vooral Gezondheid.

Teun.
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Kloosterboer en hun boerderijen.

Onlangs kreeg ik de vraag over de boerderijen welke worden genoemd in 
de Stamboom Kloosterboer-ter Hunnepe en daarmee ook de naamdragers 
zijn van zes takken van onze familie. 

Toen ik rond 1975 de genealogie van onze familie had opgezet leek het me 
wel handig om vanaf het jaar 1800 de verschillende takken een naam te 
geven en om die te ontlenen aan de boerderij waar de familie woonde. Ik 
heb me later niet gerealiseerd dat voor niet-ingewijden die boerderijnamen 
weinig informatie gaven. 
Daar zal ik in onderstaande bijdrage wat uitleg over geven. 

Het betreft de boerderijen Somervaart, Bronsink, Stormink, Beunk, Groot 
Baltink en de Loine. (Herkent u de afkortingen Br., St., GrB. en Lo op de 
adressticker, zijnde de code van de Kloosterstamtak?) 
Misschien is het goed om bij de oudst gevonden gegevens van onze familie 
te beginnen en vervolgens in de tijd het verloop te volgen. Met - na 380 jaar 
-  bij één van de erven een bijzondere uitslag kan ik u verklappen !! 

De oorsprong van onze familie ligt in het Gelderse Almen, waar acht 
kinderen werden gedoopt in de Hervormde Kerk van een echtpaar Gerrit 
Peters x Fenneken Jans wonende als pachters op erve “het Asseler” 
onder Harfsen. Helaas voor ons is de doop van Arent Gerrits in ca. 1645 
niet te vinden. De doopinschrijvingen tussen 1640 – 1648 ontbreken. 
In augustus 1649 is in Almen nog een zoon Jan gedoopt en daarna 
vertrekt het gezin naar het Erve Groterkamp bij Gorssel. 
Het Asseler is in 2013 als boerenbedrijf aanwezig en ligt aan de 
Asselerweg nr 6. Almen.

Op het erve Groterkamp (ook “het Kamper” genoemd) komt dus rond 1650 
het gezin van Gerrit Peters x Fenneken Jans.  In die vroege periode zijn doop- 
en trouwboeken van de kerken bewaard, maar gegevens over begraven zijn 
uit die tijd zeldzaam. Pas na 1740 vinden we gegevens over begraven en dan 
vaak nog zeer summier. Het is daarom niet mogelijk een duidelijk beeld te 
krijgen van de gezinnen. Ook Groterkamp was een pachtboerderij. 
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Zoon Arent Gerrits van Groterkamp trouwt op 27 augustus 1672 in de 
Kerk van Gorssel met Derckjen Hendricks. Zij is op 19 mei 1646 gedoopt 
in de Bergkerk te Deventer. (In haar doopinschrijving lezen we haar naam 
als Derrick!!)
Zij was kort daarvoor geboren op Erve Beunk/ Boeinck in de Epser Enk 
als dochter van Hendrick Berents x Mechtelt Dercksen. (we komen later 
erve Beunk nogmaals tegen).
Arent Gerrits en zijn bruid Derckjen worden pachter / boer op het 
Dommerholt aan de IJssel. Dat was voor een deel eigendom van het 
Klooster ter Hunnepe.
Hier worden tussen 1676 en 1681 vier kinderen geboren, waarvan een 
meisje jong is overleden. In 1682 wordt Arent Gerrits pachter/ boer op 
Erve Somervaart - ter Hunnepe.
Hier worden nog twee dochters geboren. 

Erve Groterkamp anno plm. 1950



13

Nu eerst iets over Groterkamp, gelegen aan de Kamperweg nr 7 Gorssel.
Hij kreeg een aantal keren een andere eigenaar: lange tijd was het in 
handen van leden van de R.K. familie Buijninck / ook Bueninck  uit 
Zutphen. Vanaf ca 1780 tot 1829 waren pachters de R.K. familie ten 
Velde; als laatste de zoon Jacobus ten Velde (1785-1829). Zijn weduwe 
Johanna Wandrina Lanckhorst en later (in 1835) Frederik Christiaan 
Colenbrander en door een veiling in 1857 de familie Brouwer van erve 
Beunk in Epse waren vervolgens de eigenaren.

Onze familieleden Gerrit Kloosterboer (1908 – 1990) x Harmken Leunk 
(1911 – 2003) (Br 9) werden na hun huwelijk in 1942 bewoners van 
Groterkamp. Zij vertrokken in ca 1968 na verkoop van Groterkamp aan 
H.J. Dommerholt.
Dommerholt was de laatste boer hier en verkocht huis en landerijen aan 
een projectontwikkelaar. Nu, in 2013, staan er grote borden in verband 
met een nieuwbouw project Groterkamp dat in ontwikkeling is. 
De gebouwen werden ca 1995 eigendom van de familie Visser die de 
oude boerderij liet slopen en er in de oorspronkelijke stijl van de oude 
boerderij een groot nieuw woonhuis liet bouwen. Daardoor is deze 
historische plaats behouden en voor ons herkenbaar. 

Erve Somervaart / ter Hunnepe
We gaan nu een bezoekje brengen aan erve Somervaart / ter Hunnepe, tot 
ca 1975 gelegen aan de Hunneperweg (nu is deze verlaten plek gelegen 
aan de Molbergsteeg).
Helaas is onze stamboerderij gesloopt en er is eigenlijk niets meer van 
terug te vinden.
Toch ontlenen wij als familie, nadat Arent Gerrits x Derckjen Hendrick 
hier pachter waren geworden, onze naam Kloosterboer aan deze plaats. 
Gelukkig was ik nog in de gelegenheid om de oude situatie te bezoeken 
en om hier vanaf 1973 enkele jaren op zaterdagmiddag te graven. 
Een groep enthousiaste leden van de Archeologische Werkgemeenschap 
afd. Zuid Salland was al enkele jaren bezig om de onbekende resten 
van het voormalige Klooster op te graven. Dat gebeurde met schop en 
kruiwagen en als er iets bijzonders werd vermoed werd een troffeltje 
en een handstoffer gebruikt. Er zijn trouwens veel waardevolle vondsten 
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gedaan en die zijn in het Museum in Deventer opgeborgen en er is uitvoerig 
over gepubliceerd.
In die tijd rond 1973 stond de boerderij leeg en wij dronken tijdens de pauze 
(het was best zwaar werk...) koffie in de schuur. De gebouwen lagen op korte 
afstand waar de fundamenten in de grond langzamerhand hun geheimen prijs 
gaven. Een paar jaar later was alles op deze plaats verdwenen.

In de stamboom kunt u zien hoe opvolging in de loop van bijna drie 
eeuwen heeft plaats gevonden: 
In 1706 trouwt een Albert, zoon van erve Bronsink, met Hendrickjen 
Arents op erve ’t Klooster zoals dit erve veelal werd genoemd. Albert 
werd spoedig Kloosterboer genoemd.
In 1728 zien we hetzelfde gebeuren. Nu trouwt Harmen, zoon van erve 
de Vaarne in Epse, met dochter Derkje Alberts Kloosterboer. Hun zoon Albert 
Cloosterboer (inderdaad: met een C, want soms wordt onze naam zo ge-
schreven door invloeden van de Franse tijd) wordt daarna de opvolger na zijn 
huwelijk in 1764 met Maria Beunk van het erve Beunk in Epse. Het echtpaar 
krijgt negen kinderen. De oudste zoon Harmen Kloosterboer wordt de volgen-
de pachtboer op Ter Hunnepe. Hij trouwt in 1796 met Christina, dochter van 
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erve Bronsink. Het is dit echtpaar wat bij de veiling / verkoop in 1813 eigenaar 
wordt van Erve Somervaart, bestaande uit huis, schuur, 2 bergen, een schaap-
schot en bouw- en weidelanden en bosgrond. Totaal groot ruim 33 bunders. 
Opvolger wordt daarna Harmen Kloosterboer jr x Jenneken Stormink die 
in 1837 trouwen.
Zij blijven kinderloos. Een neef, namelijk een zoon van Mannes Klooster-
boer (bakker in Deventer) komt daarna op erve Somervaart in ca 1866 als 
hij trouwt met Egberdina Nieuwenhuis.
Vervolgens wordt daarna de zoon Gerrit Kloosterboer (1880-1953), die in 
1906 trouwt met Frederika Scheperboer (1885-1969) de laatste Klooster-
boer op Ter Hunnepe. Dit echtpaar krijgt één dochter Egberdina Klazina 
Kloosterboer.
Na 1954 tot ca 1970 wordt de boerderij verpacht aan Jan Willemsen, terwijl 
moeder en dochter Kloosterboer zich in Epse vestigen waar de dochter 
trouwde. 
Hiermee sluiten we het hoofdstuk erve Somervaart / Klooster ter 
Hunnepe af.

We gaan nu nog kort langs de namen van de andere boerderijen welke ik 
in het begin heb genoemd.

Erve Bronsink
We beginnen met Erve Bronsink, een oude boerderij, die dicht bij ter 
Hunnepe lag aan de Hunneperweg en ook tot 1813 tot het goederenbezit 
van Klooster Ter Hunnepe behoorde. Er hoorde ook veel grond bij en 
werd eigendom van Arend Bronsink, landbouwer. Na zijn overlijden was 
dit erve eigendom van zijn vrouw Hendrina Heering en haar derde echt-
genoot Aard Reier van Essen die toen in Deventer aan de Brink woonden.

Pachter werd hier na 1840 zoon Albert Kloosterboer (geb. 1797 op 
Somervaart), die in 1823 was getrouwd met Berendina Adelerhof uit 
Averlo. Vervolgens werd hier hun zoon Jan Hendrik Kloosterboer pachter. 
In 1899 werd bij een grote veiling de boerderij verkocht en weduwnaar 
Kloosterboer vertrok. Na enkele jaren werd oud Bronsink gesloopt. Er is 
geen afbeelding van bekend. Er werd een nieuwe boerderij op die plaats 
gebouwd door de nieuwe eigenaar Frederikus Hekkert (1859-1945). 
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De boerderij heeft tot ca. 1970 op die plaats gestaan en is kort daarna 
gesloopt. 
Het adres was Hunneperweg, Colmschate. 

Erve Stormink
Vervolgens komen we bij erve Stormink. Het was een grote pachtboer-
derij van de Stad Deventer. Zoon Egbert Stormink (1780-1819) trouwde 
in 1806 met Maria Roeterdink en werd daar boer. In het gezin werden 
3 zoons en 3 dochters geboren.
In 1819 overleed vader Egbert op 38 jarige leeftijd. In juni 1821 hertrouwde 
Maria met de 21 jarige Jan Kloosterboer (St 1) geboren in 1800 op Somer-
vaart. Uit het tweede huwelijk werden 2 zoons en 2 dochters Kloosterboer 
geboren - mijn voorgeslacht - . 

Toen Jan Kloosterboer op 32 jarige leeftijd overleed in 1832 was Maria 
voor de tweede keer weduwe, zij leefde tot 1858. Na zijn huwelijk in 
1850 werd zoon Egbert Harmen Kloosterboer opvolger op Stormink. 
Uit het eerste huwelijk werden 1 zoon en 1 dochter geboren. Uit het tweede 
huwelijk werden op Stormink 2 zoons geboren en daarna werd erve Stormink 
verlaten en vertrok men naar erve Schurink in Dortherhoek – Bathmen. 
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Op Stormink kwam een nieuwe pachter, een Johannes te Riele, een 
‘stadsboer’ uit Deventer.
In 1916 werd door Deventer dit erve Stormink verkocht aan een klein-
zoon van genoemde Johannes te Riele. Daarna volgde een schoonzoon op 
als bewoner namelijk Bernardus de Witte. Deze verkocht erve Stormink 
in verband met stadsuitbreiding aan Deventer.
In ca.1974 werd erve Stormink gesloopt. Het adres was Hoge Weteringen, 
nu gelegen in de wijk Groot Douwel, omgeving straatnaam Waardenborg. 

Erve Beunk
Nu gaan we op zoek naar de geschiedenis van erve Beunk, een oud erve 
dat reeds in 1480 wordt genoemd. Het hoorde sinds 1819 tot het Land-
goed het Hassink in Epse.
Het wordt mooi omschreven in het boek wat in december 2012 werd 
gepresenteerd en wat na geduldig speurwerk door Johan de Jong uit 
Epse is samengesteld - met veel foto’s.
Onze familie heeft heel oude banden met deze boerderij. Een Hendrick 
Berents Beunck / Bueinck trouwde in 2e huwelijk in Deventer in 1642 
met een Mechtelt Dercksen -van erve Somervaart -. Zij waren de ouders 
van dochter Derckjen Hendricks die in 1672 te Gorssel trouwde met 
Arent Gerrits, (zie boven). 
We maken een grote sprong in de tijd namelijk naar het jaar 1764 als 
Albert Cloosterboer (inderdaad weer de C - zie eerdere opm. - ) op 1 juli 
1764 in Deventer trouwt met Maria Beunk (1741-1804), op Beunk gebo-
ren. Vervolgens komt er nog een verbinding met erve Beunk tot stand. 
Namelijk in mei 1824 trouwen te Gorssel Bartha Beunk (1802-1873), 
dochter van Evert Beunk x Everdina Bredenoort op Beunk in Epse met 
zoon Wolter Kloosterboer geboren in 1802 op erve Somervaart. Wolter 
wordt boer op erve Beunk, maar helaas stierf hij reeds in 1826, bijna 
24 jaar oud. Uit dit huwelijk werd 1 dochter, die trouwde met Markvoort 
in Almen, geboren. Haar moeder Bartha Beunk hertrouwde in 1827 met 
een Gerrit Brouwer. Inmiddels was de boerderij eigendom geworden van 
eigenaren van “het Hassink”. Ongeveer 100 jaar later werd in 1919 het 
Landgoed met zestien boerderijen geveild. Eigenaar werd toen W. Wiltink 
te Epse, die de boerderij kocht voor zijn dochter en aanstaande schoon-
zoon Peter Schrijver.
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Nu in 2013 is de boerderij nog steeds in het bezit van de familie Schrijver 
en volop in bedrijf. 
Het adres is Deventerweg 34, Epse; duidelijk zichtbaar gelegen op de 
Epser Enk.

Erve Beunk anno 2013.
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Erve Groot Baltink
De volgende boerderij waar we aandacht aan schenken is het erve Groot 
Baltink onder Bathmen. Uit mijn aantekeningen blijkt dat in 1789 een hu-
welijk plaatsvindt in Bathmen tussen een Hendrik Hendriks Groot Baltink 
x Maria Hendriks Bielderman onder Almen. Na het overlijden van haar 
eerste man hertrouwde Maria in 1807 met een Hendrik Littink (1777 – 
1859) te Bathmen. Uit dit 2e huwelijk werd een dochter 
Hendrika Littink geboren (1808-1846) op erve Groot Baltink. Zij trouwde 
in 1830 in Bathmen met Egbert Schurink. Toen deze in 1832 jong over-
leed hertrouwde zij in 1834 in Bathmen met de 26 jarige Garrit Klooster-
boer geboren in 1804 op …. U raadt het al … erve Somervaart. (Gr.B 1). 
Het echtpaar kreeg een dochter en drie zoons.

Na het overlijden van Hendrika Littink hertrouwde Garrit in 1847 te 
Bathmen met een Willemken Reilink (1822-1848) die enkele maanden 
na de geboorte van het eerste kind overleed. Daarna volgde in 1849 een 
derde huwelijk met de uit Zunna (gem. Wierden) afkomstige Grietjen 
Smeijers (1818-1874). Hoe zij op Groot Baltink kwam is mij nog niet 
duidelijk geworden. Mogelijk woonde er familie van haar in de omgeving 
van Bathmen of Laren. Uit haar huwelijk met Garrit Kloosterboer werden 
op Groot Baltink nog twee dochters en drie zoons geboren. Zoon 
Hermannus Johan (1852-1926) werd de opvolger op de boerderij. 
Hij trouwde eerst in 1874 te Bathmen met een Geertjen Scheperboer 
en na haar overlijden in 1883 volgde een 2e huwelijk in 1886 met Hermina 
Niemeijer (1862-1897). De oudste dochter uit het 1e huwelijk werd vervol-
gens na haar huwelijk in 1907 te Bathmen de opvolgster op Groot Baltink.
Zij trouwde met Mannes Jansen van erve Grooten Traast en zodoende 
kwam in 1926 een einde aan de naam Kloosterboer op Groot Baltink. 
De schoonzoon Teunis Broekhuis en dochter Geertjen Jansen werden 
tenslotte de laatste landbouwers op dit erve.
Zij verkochten de boerderij ca 1975 en verhuisden naar een nieuwe 
bungalow er naast. De oude boerderij werd door de nieuwe eigenaren 
verbouwd tot woonboerderij. Ik heb er nog een kijkje mogen nemen. En 
in 2013 is het oude Groot Baltink nog steeds een fraai geheel in het land-
schap. Adres is Oxersteeg nr 37 Bathmen.
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Erve Groot Baltink anno 2013.
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Erve De Loine
Nu neem ik u mee naar de boerderij de Loine in Wilp, dus aan de 
overkant van de IJssel.
In oude papieren komt dit erve al voor in 1367, maar voor dit artikel 
kiezen we het jaar 1825. Het erve komt in dat jaar door een boedel-
scheiding in het bezit van Mr. Willem Op ten Noord (1772-1844) en 
zijn echtgenote. Hij was Directeur der Posterijen te Utrecht.
Deze familie verpachtte erve de Loine, groot 45 ha, van 1825 tot 1845 
voor f 900.- per jaar aan Marten Slijkhuis (1778 – 1844) x Gerritje 
Gerrits. Dit echtpaar was in 1811 getrouwd en woonde tot ca 1825 onder 
Voorst op huisnr. A 13. Het gezin telde vier zonen en één dochter. Na het 
overlijden van vader Marten in 1844 volgde zijn zoon Marten Slijkhuis 
jr zijn vader op als pachter. In juni 1850 wordt voor de erfgenamen van 
Mr Willem Op ten Noord goederen geveild waaronder o.a. het Erve de 
Loine te Wilp. Het bestond uit huis, schuur, twee bergen en varkenshok: 
te samen groot 45 ha.

Het werd ingezet voor f 32.800.- door Willem Jan van Enter, Logement-
houder te Twello en door dezelfde getrokken op f 40.150.- voor Adri-
aan Kloosterboer, bouwman onder Terwolde. Adriaan Kloosterboer was 
geboren op erve Somervaart in 1813 en trouwde te Diepenveen in 1841 
met Anna Nieuwenhuis. Het jonge paar werd pachter van erve de Grote 
Haverkamp onder Teuge waar drie dochters en één zoon werden geboren. 
Ca 1852 verhuisde het gezin naar erve de Loine nabij Wilp, huisnr D 8. 

Erve de Loine anno 2013
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Erve de Loine anno 2013
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Op de Loine werden nog een zoon en een dochter geboren. Zoon Harmen 
Kloosterboer 1849–1922 werd in 1877 opvolger van zijn ouders en was 
in 1875 getrouwd met Everdina Kroon geboren in Voorst. Zij krijgen vier 
zoons en één dochter. De tweede zoon uit dit huwelijk Evert Kloosterboer 
1880-1967, getrouwd in 1909 te Twello met Gerritje Hissink – van erve 
de Bargel - wordt daarna boer op erve de Loine. Uit dit huwelijk worden 
één dochter en twee zoons geboren. De zoon Rudolph geboren in 1916 
trouwt in 1949 met Johanna Henriëtte Heezen uit Steenderen. 
Dit echtpaar krijgt één zoon en twee dochters die allen een beroep buiten 
de landbouw kiezen. Daarmee komt een einde aan eeuwen lang boeren-
bedrijf op deze oude hoeve. De boerderij wordt in 1986 verlaten door 
Rudolph en Annie, die de laatste jaren van hun leven in het dorp Voorst 
doorgebracht hebben. De Loine is na 2000 een woonboerderij en ligt 
verscholen achter bomen; het adres is nog steeds Rijksstraatweg nr 5 in 
Wilp. 

Erve Het Asseler
En nu keren we nog een keer terug naar de oudste bronnen van onze familie.
Aan het begin vertelde ik iets over de boerderij “t Asseler” in Harfsen, dicht 
bij Almen. Nadat rond 1650 het gezin van Gerrit Peters was vertrokken 
naar Groterkamp in Gorssel kwamen hier natuurlijk andere bewoners. 
Na het nodige speurwerk kon ik een redelijk overzicht maken van de 
families die hier woonden als pachters en die ik kort zal beschrijven.
Het onderzoek was niet eenvoudig, omdat ’t Asseler uit twee boerderijen 
bestond namelijk Groot Asseler en even zuidelijker gelegen erve Klein 
Asseler. De bewoners hadden de namen Asseler, Asselman, Groot Asseler 
en natuurlijk ook Klein Asselman enz. 
In de periode van 1674 tot 1697 was een Derck Jansen bewoner van 
Groot Asseler.
De naam van de vrouw is nog onbekend maar er werden 10 kinderen 
gedoopt in de kerk van Almen.. Aan die reeks namen Asselman enz. komt 
rond 1770 een einde. In de kerk van Almen trouwen dan een Hendrik 
Kalfsterman en Hendrika Weenink. Zij worden pachter op Groot Asseler.
Hij was geboren ca 1746 op het erve Kalfster en overleed op Groot 
Asseler in 1791. Zij kwam van Vorden van erve Vroessink (1743-1806). 
Het echtpaar kreeg 7 kinderen. 
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Het Asseler anno plm. 1935

Opvolger op ’t Asseler werd de oudste zoon Harmanus Kalfsterman 
(1770-1844).
Zij waren steeds pachtboeren en volgens de kadastrale atlas uit 1832 
– met duidelijke kaarten van de situatie uit die tijd – was de eigenaar 
Evert Broeker, Rentmeester van de Domeinen. Hij woonde in Zutphen 
en bezat totaal 83 ha. aan gronden in Harfsen.
Na zijn overlijden in 1842 zal er veiling van de boerderijen Groot en 
Klein Asseler hebben plaats gevonden. Helaas zijn die gegevens nog niet 
gevonden; dat kost nog wat extra speurwerk. Na de familie Kalfsterman 
kwam er na 1855 een nieuwe boer op Groot Asseler. Het was Egbert 
Willem Makkink (1826-1902) geboren onder Warnsveld.
Hij boerde eerst tien jaar als vrijgezel met personeel op Groot Asseler 
en trouwde in 1865 in Brummen met Johanna G. Beker. Dit echtpaar zal 
eigenaar bewoner van het Asseler zijn geweest. Opvolger was hun zoon 
Jan Willem Makkink (1868-1942). Hij trouwde te Voorst in 1913 met 
Johanna E. Wijers. Jan Willem Makkink maakte niet mee dat de boer-
derij tijdens hevige gevechten rond Almen-Harfsen met de bevrijding in 
1945 werd verwoest. Een dochter van dit echtpaar Johanna Geertruida 
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Makkink trouwde vervolgens rond 1940 met Hendrik Jan ter Meulen uit 
Laren. Dit jonge echtpaar bouwde na de bevrijding ’t Asseler weer op; 
ze waren tevens de laatste bewoners.
De zoon Hendrik Willem ter Meulen bouwde ongeveer op de plaats 
waar erve Klein Asseler vroeger had gestaan een nieuwe woning in ca 
1974 en ging hier na zijn huwelijk wonen. Hij werd akkerbouwer. Na het 
overlijden van zijn ouders werd Groot Asseler tijdelijk verhuurd. Omdat 
Hendrik Willem ter Meulen geen opvolgers had besloot hij het bedrijf te 
beëindigen en kwam het te koop. 

De nieuwe eigenaar werd de Maatschap Kloosterboer n.l. Herman x Jetje 
Kloosterboer en zoon Maarten x Sandra Kloosterboer (Gr.B. 8). In april 
2012 vond de verhuizing plaats vanuit Oxe naar Almen-Harfsen. Hiermee 
is een bijzonder feit tot stand gekomen zonder dat iemand van onze fami-
lie zich daarvan bewust was, namelijk dat rechtstreekse nazaten van onze 
verre voorvaderen uit 1630 – die pas rond 1700 de naam Kloosterboer 
zouden gaan voeren – na 380 jaar weer op dezelfde grond wonen. 
Dit feit leek me wel een onderzoek waard.
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Internet-nieuws in drie delen

Deel 1
In het bovenstaande heeft u veel Familie- en Boerderijnamen voorbij zien 
komen.
Voor de lezers die met een computer werken en nieuwsgierig geworden 
zijn hier een paar tips: Aantekeningen met familienamen enz. heeft Teun 
ondergebracht bij http://www.genealogieonline.nl
(vul onderaan het scherm bij “zoek naar uw voorouders” een naam in 
(bijv. Kloosterboer), klik op “doorzoek de stambomen” in het groene vak 
rechts en er komen talrijke gegevens te voorschijn; u kunt daar zelf iets 
invullen of een verfijnde zoekopdracht in het rechter kader aanklikken). 

Let op de aanduiding “Genealogie Banekate”: dit is materiaal 
ingezonden door Teun.
Zijn er vragen dan hoor ik dat graag. t.kloosterboer@hetnet.nl  

Teun.

U weet het, beste lezers, Teun is altijd heel bescheiden; hij stipt zomaar even 
“zijn” site (met meer dan 15.000 namen!) aan; bedenk, dat daar jaaaren on-
derzoek aan vooraf gegaan is. Zo is er een document ontstaan, dat voor het 
nageslacht bewaard is gebleven. Warm aanbevolen om eens te bekijken!
(Overigens: de tekeningen van de erven, die u voorbij zag komen zijn 
door Teun gemaakt a.d.h.v. foto’s en ander divers materiaal.)

Deel 2
Teun is niet alleen met familienamen op internet te vinden, maar hij heeft ook 
heeeel veel onderzoek gedaan naar boerderijnamen: ook erg interessant om 
te bekijken. Hieronder legt hij uit hoe u e.e.a. kunt opzoeken.
 
Boerderijnamen bestand in Archief Deventer.
Gegevens over boerderijen, die zijn genoteerd bevinden zich in diverse 
bronnen in het Stadsarchief in Deventer, Klooster nr 12. U moet het zien 
als een aantal handvatten om gegevens gemakkelijk te benaderen en om 
op een spoor gezet te worden.
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Ga naar: www.sabinfo.nl (Stadsarchief-en Athenaeum Bibliotheek 
informatie) en geef Enter. Er opent zich een homepage met zeven (zes?) 
kleurige blokken onder elkaar. Onze belangstelling heeft het bovenste 
licht-groene blok “Stadsarchief Deventer”.
Klik daarop en dan zal een vakje ……… Zoeken  ?  verschijnen. (Als u op 
?  klikt verschijnt een uitleg over het zoeken.) Vul in het vakje bijvoorbeeld  
“Vaarne” of “Vaarneman” in en geef Enter; er verschijnt blijkbaar nog niets 
bruikbaars …. maar let op: Aan de rechterkant is een blok verschenen met 
BOERDERIJNAMEN en daar achter staan het aantal treffers. Klik daarop en 
de gegevens worden in een lijstje getoond. Bovenaan staan: Boerderijnaam - 
Plaats - buurschap - Jaartal. Op deze gegevens kan gesorteerd worden.

Als in het veld “Deventer in Beeld” een getal is verschenen dan is er een 
afbeelding / foto van het onderwerp beschikbaar. In Deventerinbeeld.nl 
is extra informatie te vinden over tekeningen en foto’s van boerderijen, 
bezittingen van voormalig Klooster Ter Hunnepe bij Deventer. Het betreft 
twee albums met gegevens uit o.a. Epse, maar ook in album 2 gegevens 
uit Welsum en Markvelde enz. 
Deze gegevens vindt u: Deventerinbeeld.nl; Bladeren in Collecties; 
Selecteer Boerderijendocumentatie collectie Kloosterboer 2 items. 
(Navigeren onderaan en rechtsboven).  

Ik hoop dat bovenstaande duidelijk is; ik hoor graag of het werkt. 

Met vriendelijke groet
Teun Kloosterboer (de samensteller boerderijnamen.) 

Deel 3
“ Hier komt de website van Stichting Kloosterboer “.

Nu u toch op internet zit: als u “Stichting Kloosterboer” typt ziet u deze 
woorden staan. (ook: “Stichting Kloosterboer Facebook”)
Op 28 februari 2013 is deze Stichting opgericht bij een notaris in Zwolle. 
We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onder deze stich-
tingsnaam gaat de website, waaraan nu nog gebouwd wordt, in de lucht. 
De stamboom is dan digitaal World Wide in te zien. 
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Teun ondertekent de stichtingsacte

Het bestuur van de stichting v.l.n.r.: Stefan Kloosterboer (Rande, Diepenveen), Hardy Kloosterboer 

(Lo), Albert Kloosterboer (Rande, Diepenveen), Jan Kloosterboer (Lo), Teun Kloosterboer (St). 

Op de achtergrond rechts de Peperbus in Zwolle
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Het ‘Zonnetje’ van Voorst

Het is een prachtige en warme dag op 15 augustus 2012. Heel het dorp 
is in rep en roer. ‘Zomer in Gelderland’, gepresenteerd door Angelique 
Krüger, komt in Voorst. Wij als inwoners van Voorst willen ons dorp op 
de kaart zetten en 1000 euro verdienen voor het podium in het Dorpshuis.
Het Huttenkamp van de jeugd, waar 5 kleinkinderen aan mee doen, heeft 
ook zijn aandeel hier in. Zij zagen, timmeren en plakken er op los: een 
heus dorp is het resultaat.

Om 9.50 uur krijgt het team de opdracht van het thema: ‘Jungle book’.
Na overleg van hoe, wat en waar is iedereen gelijk in actie om materiaal 
als hout, kleding, groen enz. bij elkaar te slepen. Het Dorpshuis is het 
centrale punt waar de decors en kleding vervaardigd worden.
Op het plein bij de Muziektent wordt het opgebouwd. Wat een éénheid; 
vele zweetdruppels worden vergoten. Om 17.00 uur moet het klaar zijn. 
Het spant er om, maar het is gelukt. Een prachtig decor met een heuse 
waterval en met veel wilde dieren, die uitgebeeld worden door de kin-
deren. 50 personen uit het publiek moesten verkleed zijn en minimaal 
500 personen moesten er als publiek aanwezig zijn. Dit lukte: de eerste 
punten waren binnen. 

Ook een ‘Hak-op-de-tak-Boom’ was aanwezig om wensen in te hangen. 
Stef, onze kleinzoon, had hier zijn wens in gehangen naar aanleiding van 
het ongeluk met die ‘akelige vlees koe, een kloot koe’ zoals Angelique 
het uitdrukte. Vele reacties heeft hij destijds gehad en hij wilde hier een 
‘dank je wel’ voor zeggen. Dit kwam niet helemaal tot uitdrukking in 
het programma. Maar het was er niet minder om. Zijn kaartje werd er uit 
gehaald en Stef deed zijn verhaal naar aanleiding van de vragen, die door 
Angelique werden gesteld.
Een quiz werd gedaan en weer sleepte men de maximale punten in de 
wacht.

Hierna kwam de bekendmaking van het ‘zonnetje’. Heel wat namen had-
den de ronde al gedaan deze dag. Wat schetste mijn verbazing dat IK het 
was!
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Rikie Kloosterboer-Ruesink met haar man 

Gerrit Kloosterboer(Lo)

Ik zag mijn zus op het grote beeldscherm; zij stond naast mij en dacht 
dat zij met mij aan de praat was. Ik keek opzij, maar nee: zij praatte niet. 
Ík was echt Het Zonnetje. Mensen van het koor en de kerk hadden mij 
voorgedragen voor het vele vrijwilligerswerk, dat ik doe. Wat een ver-
rassing! Zelf had ik ook namen ingediend. Veel mensen doen immers 
vrijwilligerswerk en hebben het verdiend, maar jij zelf toch niet…… Zus 
Gerda mocht de speld opspelden. Wat een verrassing; ik was er beduusd 
van. En wat was ik er ingetuimeld. Wij gingen in die periode op vakantie, 
maar ik wilde persé met Zomer-in-Gelderland-in-Voorst weer thuis zijn. 
Vanuit het koor deden we hier aan mee en tegen mijn zus had ik gezegd: 
“Jullie moeten ook komen; dit wordt vast een hele leuke dag. Het is toch 
vakantie.” Zo had ik dingen zelf geregeld zonder dat ik het wist.
Later, als het tot je doordringt en je praat er met anderen over, doet het je 
wel wat en ben je er blij mee.
Na afloop van het programma kwamen uit alle hoeken familieleden naar 
voren. Ze hadden zich verdekt opgesteld, zodat ik niets in de gaten had. 
De kinderen hadden iedereen ingelicht: zij zaten in het complot. Allemaal 
waren ze gekomen. Fantastisch! Zij hadden ook andere mensen uitgeno-
digd om na te praten en dit te vieren onder het genot van een hapje en een 
drankje. Wat een dag…..!
De 1000 euro zijn in de wacht gesleept. Ik hoop nog lang een Zonnetje te zijn.

Rikie Kloosterboer, Voorst

Als u het programma nog eens wilt bekijken volgt hier de link:
http://www.omroepgelderland.nl/web/zomer-in-gelderland-2012/kopie-
van-zomer-in-gelderland-2012/zomer-in-gelderland-2012/voorst.htm
( natuurlijk kunt u bij RTV-Gelderland ook zoeken bij “Programma gemist “.)
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IJsselboerderij 

In het Jaar van de Boerderij 2013 besteedde de Stentor onlangs aandacht 
aan de prachtige, monumentale IJsselboerderij 
’t Hooge Haverland in Oene. Bewoners zijn Aaltje Kloosterboer-Dijk-
huizen en haar dochter Hanneke (1959), die er samen met Aart van der 
Woude een gezin stichtte. Aaltje Johanna (1930) was getrouwd met 
Marinus Hendrikus Kloosterboer (1924 – 1991), St 4. Marinus was 
geboren op de Pothofstede aan de Middendijk in Nijbroek.
Gedeelten van de boerderij zijn al honderden jaren oud: onderdelen van 
gesloopte boerderijen werden in die tijd elders weer hergebruikt. Ja, ja, 
het woord recycling bestond nog niet, maar ondertussen...
Ooit moest een neef de boerderij verkopen en dat deed hij gelukkig binnen 
de familie: de overgrootvader van Aaltje Kloosterboer werd in 1870 eigenaar. 
Toen was er al een breed dwarshuis vóór de oude boerderij gebouwd: typi-
sche bouw voor een IJsselboerderij, waarvan we er nog veel langs de rivier 
kunnen bewonderen. De boerderij is al minstens 6 generaties in de familie.

’t Hooge Haverland met Aaltje, Aart en Hanneke
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In combinatie met de idyllische omgeving, de vrijheid, de ruimte en de 
“verhoging” waarop de boerderij is gebouwd oogt het prachtig. Onder de 
rieten kap valt de bijzonder mooi versierde daklijst op. Aan het uiterlijk 
hebben de bewoners alleen aan onderhoud gedaan, want de boerderij staat 
op de gemeentelijke monumentenlijst. In samenwerking met Geldersch 
Landschap en Landschapsbeheer Gelderland is op het buitenterrein veel 
gedaan aan natuurontwikkeling.
Binnen is het een en ander aangepast aan de wensen van de bewoners zon-
der dat het authentieke karakter verloren is gegaan: zo is o.a. de haardplaat 
verwijderd, toen men de open haard dicht metselde om er een houtkachel 
voor te kunnen plaatsen. De antieke tegels zitten er nog en de plaat heeft 
een goede bestemming gekregen: Veluws Streekmuseum Hagedoorns 
Plaatse. (Te vinden aan de Ledderweg 11 aan de zuidoostkant van Epe.)

Reminder

De laatste reünie (U weet wel: in Voorst) dateert al weer van 2010. 
Aangezien we elke 5 jaar zo’n bijeenkomst houden organiseren we in 
2015 de volgende reünie. Zodra we definitief weten wanneer en waar 
laten we u dat weten.
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Oud Nieuws.

Bij het zoeken naar wat aardige achtergrondinformatie over de geschiede-
nis van de familie Kloosterboer vond ik een kopie van een ondertrouw in 
het trouwboek van Neede in 1772. Deze kopie maakte ik jaren geleden 
toen men als onderzoeker nog mocht zoeken in de originele stukken en 
daar ook kopieën van werden verstrekt.
Tegenwoordig is dat ondenkbaar, maar …..  in deze tijd hoef ik niet meer 
naar allerlei plaatsen te reizen om in verschillende Archieven stukken op 
te vragen om die daar te doorzoeken. Nee, nu zit ik thuis achter mijn 
bureau achter de laptop en kan uit heel veel materiaal betrekkelijk 
eenvoudig de gegevens op het beeldscherm zien.
Wie had dat 20 jaar geleden kunnen bedenken: zo’n grote vooruitgang 
hebben die computers gebracht.

Vertaling: 
Den 10 julius (1772)  
ingeschreven jan 
gerritsen bronsink 
wedewenaer van 
wijlen marija 
Eertkaps in de boer-
schap weeteringen 
onder kolmsgate en 
geertijen heijdemans  

j.d. (jonge dochter) van arend heijmans onder Nede. Met de attestaeti(e) 
vertrokken nae kolmgaete vertrokken om daer te Trouwen. 

Toelichting:  
Jan Bronsink – van het erve Bronsink in Lage Weteringen onder 
Colmschate - werd gedoopt op 05-11-1732 in de Bergkerk te Deventer. 
Hij overleed op Bronsink op  01-11-1805 en werd op 04-11-1805 
begraven in de Bergkerk te Deventer.
In 1e huwelijk trouwde hij op 26-12-1766   met Maria Eertkamp. Zij 
was geboren op erve Eertkamp in Oxe op ca. 04-06-1733 en te Deventer 
gedoopt op 07-06-1733. Zij overleed ca  1770  op erve Bronsink. 
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Jan Bronsink hertrouwde op 09-08-1772 te Diepenveen met Geertjen 
Heineman,  gedoopt in de kerk van Neede op 12-02-1736 als dochter van 
Arent Heineman en Metjen Heineman. Dit echtpaar woonde in Noordijk 
onder Neede op de boerderij Klein Hornte. Deze boerderij was ook 
eigendom van het Stift ter Hunnepe (vroeger Klooster ter Hunnepe). 
Bij nader onderzoek – achter de computer – blijkt dat een Arent ter Aert 
geboren onder Geesteren op 26-09-1733 in Neede is getrouwd met een 
Metjen Heinemans onder Neede. Hij heeft dus de naam van zijn schoon-
familie aangenomen. Hieruit blijkt dat de boeren van ter Hunnepe 
(ca. 50 boerderijen hoorden tot dat voormalige Klooster) onderling 
contact hadden. Vooral met de boeren in Markvelde en Neede bestonden 
uitwisselingen. Als we dan bedenken dat de afstand van zeker 30 km 
alleen per boerenwagen of te voet over zandwegen door onze voorouders 
werd afgelegd, dan leven we nu in een heel andere tijd.

Over de familie Kloosterboer op Bronsink lezen we later in de Deventer 
Courant enkele malen. o.a. “Veekeuring bij herberg “de Ossenkop” 
(een boerderij aan de weg Deventer - Holten die nu nog bestaat)
in de jaren 1863, 1864 en uit 1865. Geen eerste prijs toegekend. 
f  20.-  als tweede prijs aan Romeijn uit Twello. f  10.-  als derde prijs     
J.H. Kloosterboer, Colmschate voor 3 jarige beesten op 29-04-1865”.

Harddraverij op de Worp in Deventer op 14-06-1865. 1e  prijs voor J.H. 
Kloosterboer (Bronsink)  Colmschate  paardentuig met hoofdstel. 2e prijs 
was een pendule (schoorsteen klok)  en 3e prijs  een hoofdstel. 

Nog een bericht uit de Deventer Courant:
Op 28-07-1868 brak door onbekende oorzaak brand uit op het erve 
“de Ruiter” onder het Relaar te Raalte / Heino  bewoond door de land-
bouwer Kloosterboer. (Het betreft Wolter Kloosterboer  x  Hendrika 
Everdina Dommerholt)  (Bronsink 22). De gehele voortvaring ging 
verloren waaronder  8 koeien. De hond had zich het leven gered door bij 
zijn hok een diep gat te graven, waaruit hij later ongedeerd te voorschijn 
kwam. De schade was groot en men was te laag verzekerd. Voor enige 
jaren was ook brand geweest op deze boerderij.       
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