Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

2.3.017
OarndWiemerink
ca 1854
Lochemseweg 28

Historie boerderij
Deze boerderij werd omstreeks 1854, als daglonershuisje, gesticht door Arend Jan Leunk van
Leunkboer op de markegrond. Bij de markedeling werd hij eigenaar van de grond.
Door vererving kwam het in 1868 toe aan de familie Zwiers op de Boa in de Achterhoek. Terwijl het bij
een volgende vererving eigendom werd van de dochter van Zwiers getrouwd bij de Klumper in de
Achterhoek.
Zij verkochten het boerderijtje met 5½ ha grond in 1921 aan Arend Jan Leunk, fabrieksbaas en
landbouwer in Hengelo en toevallig naamgenoot van de stichter. In 1927 werden de gebouwen
volledig gerenoveerd. De omvang van de boerderij werd in 1932 minder, doordat er 2 ha verkocht
werden ten behoeve van de aanleg van het Twentekanaal.
Bewoning
Jan Poesse (1790-1878) op 10-02-1826 te Borculo getrouwd met Grietje Zwikkelaar (1794-1878) uit
Borculo. Zij hadden tot dan gepacht gewoond op Leferink in Stokkum.
Dochter Aaltjen Poesse (ca1826-1870) geboren in Borculo en op 04-04-1861 getrouwd met Gerrit
Hendrik Heuten (1828-1898) van Hoevink. Al in 1875, Hendrik is dan hertrouwd met z’n schoonzuster
Hendrika Poesse (ca1839-1902), vertrok de familie Heuten-Poesse naar Klein Wennink.
Harmen Rensink (1851-1927) uit Borculo en op 16-04-1875 getrouwd met Fenneken Birkenhäger
(1850-1932) van de Pruusse aan de Holterweg. Dit echtpaar bleef kinderloos.
Arend Jan Leunk (1875-1961), geboortig van Wiemerink uit het Stokkumerbroek, was op 31-01-1902
te Hengelo O getrouwd met Hendrina Scholte in ‘t Hoff (1879-1971) van de Höver. Zij woonden
eerst in Hengelo, waar Leunk aanvankelijk fabrieksbaas en later beheerder op een boerderij die van
Stork was. Het hart bleef echter trekken naar Markelo en in 1920 kwamen ze wonen op De Poes, dat
vanaf toen OarndWiemerink werd genoemd.
Zoon Hendrik Gerrit Leunk (1907-1996) trouwde op 19-11-1927 met Hermina Hendrika Elkink
(1907-1981) van Drees in Herike. Hij was jarenlang actief in de politiek. Vanaf 1939, met een
onderbreking van enkele jaren tijdens de oorlog, zat hij tot 1966 voor de PvdA in de Markelose
gemeenteraad. Daarnaast was hij actief in verschillende andere verenigingen.
Zoon Berend Hendrik Leunk (*1931), medewerker bij het electriciteitsbedrijf, trouwde op 20-05-1959
met Hendrika Johanna Nijland (*1934).
Ca 2004 is het verkocht aan de huidige bewoners.
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