De geschiedenis van boerderij Kolhoop
We gaan terug naar de 17e eeuw. In de buurtschap
Elsenerbroek, daar waar zich de zijtak van de Kolhoopsdijk
afsplitst, ligt het erve dat bij de volkstelling van 1748 de
“Grote Colhoopsplaatse” wordt genoemd. De naam Colhoop
wordt in het Elsener markeboek voor het eerst genoemd in
een holtingverslag van 4-9-1637. In dit verslag wordt onder
andere vermeld dat een Lubbert Colhoop ‘zonder vergunning
van de Holtrigter, Erfgenamen en Huisluiden’ in de marke
heeft getimmerd.’
De hieruit voortgekomen getimmerde boerderij is tot
1900 in het bezit geweest van de nazaten van Lubbert
Colhoop. Afgaande op een inscriptie op een gevelsteen
in de voormuur met de initialen M.O. (Marten Oink) en
I.M. (Jenneken Meyer) en het jaartal 1792, moet in het
genoemde jaar door Marten het kapitale dwarshuis aan
de woning zijn gebouwd. Getuige de sluitsteen in de
nienboogdeur aan de achtergevel werd het erve in 1870
wederom bewoond door een Marten Colhoop.

Routebeschrijving
• Vanaf de A1 afslag 28 Rijssen/Goor en dan richting Goor.
• Afslag Goor-Spechthorst en onderaan rechtsaf.
• Rechtdoor op de rotonde en de eerste weg rechtsaf.
• Na het viaduct de eerste weg rechtsaf.
• Doorrijden tot T-splitsing. Bestemming bereikt!

De zoon van deze Marten Colhoop heeft al de bezittingen
van zijn vader verkwanseld. Nadat hij rond 1900 de boerderij
in een dronken toestand “voor een appel en een ei” verkocht
bleek te hebben aan Fredrik Boswinkel (Luch-Fredrik) en zijn
vrouw Fredrika Johanna ter Horst, zou hij naar de Limburgse
mijn zijn vertrokken. Nadien heeft niemand meer iets van
hem gehoord of gezien. Naar verluid heeft Marten Kolhoop
nog enige tijd gewoond in een schuur in het bos. Deze
schuur staat nog op het landgoed.
In de familie Boswinkel is de boerderij wederom van vader
op zoon vererfd. Tot zijn overlijden in april 2005 heeft de
oudste kleinzoon Johan Boswinkel het agrarisch bedrijf in de
boerderij uitgeoefend.
Waar nu onze gasten
logeren stonden tot voor
een aantal jaar terug
nog de koeien op stal
of lag het hooi op de
zolder.
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• Overnachten
• Vergaderen

Op loopafstand van de rivier de Regge ligt de
monumentale vakantieboerderij landgoed Kolhoop.
In dit Twentse coulisselandschap is een sfeervolle
groepsaccommodatie en vergaderlocatie gerealiseerd
voor 24 personen.
Overnachten
•

•

Op de begane grond zijn zes comfortabele kamers
met eigen badkamer en een ruime, gezellige
gemeenschappelijke woonkamer met houtkachel, een
zithoek en een volledige ingerichte open keuken.
Op de voormalige hooizolder zijn nog eens vijf ruime
slaapkamers en twee externe badkamers.

Het ruime erf is voorzien van terras en speelweide, een grote
zandbak en allerlei speeltoestellen. Daarnaast is er nog een
extra speellokaal met onder andere tafeltennis en poolbiljart.

Veelzijdige vakantieboerderij

De vakantieboerderij is door alle faciliteiten en de mooie ligging
middenin de natuur geschikt voor vele gezelschappen. En
dat slechts op 10 minuten van de snelweg A1. De boerderij
is in zijn geheel af te huren voor een gezellig familie- of
vriendenweekend of midweek. Even ontspannen, bijkletsen,
koken of barbecueën én veel buiten- (en binnen) ruimte voor
gezellige activiteiten!
Of wat te denken van een inspirerende teambuilding of
jubileumviering met uw vereniging of bedrijf. Door de ligging
aan het ﬁets- en wandelknooppunt is de boerderij tevens een
mooie uitvalsbasis voor wat sportiviteit.

Vergaderen

De vakantieboerderij is uitermate geschikt voor meerdaagse
vergaderingen. U kunt hier ongestoord vergaderen in een
sfeervolle omgeving om vervolgens de juiste beslissingen te
nemen of uw ‘strategie’ te bepalen.
Onze vakantieboerderij leent zich ook uitstekend als
vergaderlocatie. Van korte vergaderingen tot meerdaagse
sessies; bij ons kunt u ongestoord vergaderen in een mooie
omgeving.
In de plenaire zaal op de bovenetage heeft u alle ruimte en
bent u van alle zakelijke gemakken voorzien.

U bent van harte welkom om eens vrijblijvend kennis te maken
en u te laten inspireren. Door onze jarenlange ervaring en
vele gezelschappen die u voor gingen zijn veel geslaagde
scenario’s mogelijk. We denken graag met u mee.

plenaire ruimte

Tip: Plan een midweek weg met familie of vrienden.

Tip: Ontspannen vergaderen zorgt voor het beste resultaat!

