
Boerderijnummer   5.3.025 

Erfnaam    erve LenfertsGethendrik 

Oudste vermelding   1935 

Huidig adres    Rijssenseweg 59 

 
Historie boerderij 

 

Deze boerderij is in 1935 gesticht op 

grond van Hendrik Jan Wolthuis van 

Oonk (5.3.030) en bestemd voor zijn 

zuster Johanna Wolthuis (*1909). Het 

grondgebied omvatte toen 5,7 ha. In 

1940 was Johanna’s echtgenote Gerrit 

Hendrik Wissink eigenaar geworden. Hij 

bezat toen in totaal 7,4 ha. Omstreeks 

1952 werd het huis verbouwd. Een deel 

van de grond werd verkocht, zodat zoon 

Jan (Hendrik) Wissink in 1984 nog ca. 

4,1 ha in bezit had. Jan werd 

vrachtwagenchauffeur. Naderhand legde 

hij zich toe op het mesten van varkens. 

Omstreeks 1988 werd gestopt met het 

boerenbedrijf en pakte Jan zijn beroep 

als vrachtwagenchauffeur opnieuw op. Omstreeks 1995 werd het huis verbouwd voor dubbele bewoning. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoners van het in 1935 gereedgekomen huis was het pasgetrouwde stel Gerrrit Hendrik 

Wissink (1910-1985), afkomstig van Lentfert (5.2.180) en Johanna Wolthuis (Hanna, 1909-2005) van Oonk 

(5.3.030). Gerrit Hendrik en Johanna kregen 2 kinderen: Jenneken Geertruid (Jenny, *1937), die in 1961 huwde  

met Mannes Baan uit Rijssen en na inwoning bij haar ouders in 1965 een nieuw huis aan de overkant van de 

Rijssenseweg zou betrekken (5.3.026 “Baan”) en Jan Hendrik (*1941) die het ouderlijk huis zou blijven 

bewonen. 

 

► Vrachtwagenchauffeur Jan Hendrik Wissink (Jan, *1941) trouwde in 1965 met Dina Frederika (Dinie) 

Keuper (*1943) uit Deldenerbroek. Zij kregen 4 kinderen: Hendrik Jan (Henri, *1966) die in 1992 trouwde met 

Anita Nijkamp in Nijverdal, Maria Hendrika (Marianne, *1968) die op het ouderlijk huis bleef, Johan (*1969) 

die ook in 1992 huwde met Joke Olthof uit Notter en naar Rijssen verhuisde en Dina Frederika (Dianne, *1972) 

die na een scheiding in 1997 trouwde met Gerrit Hoentjen in Laren (Gld.). 

 

► Marianne Wissink (*1968) trouwde in 1994 met Gerard Hofmeyer (*1965) uit Rijssen. Zij kregen 2 

kinderen: Christopher (*2001) en Soraya (*2004). 


