
Boerderijnummer   5.3.240 

Erfnaam    erve Klein Wassink-Jannink 

Oudste vermelding   ca 1782 

Huidig adres    Rijssenseweg 58  

 
Historie boerderij 

 

Dit aanvankelijk kleine boerderijtje werd omstreeks 1782 gesticht door Gerrit te Lintele en z’n vrouw Aaltje 

Wassink  afkomstig van Groot Wassink waar ze de eerste jaren van hun huwelijk ook woonden. 

In 1783 leenden Gerrit en Aaltjen f 1600,- van Antony Slot uit het 

Karspel van Goor met als onderpand: hun eigendommelijke huis 

en gaarden, een stuk hooyland genaamt het Slag groot 6 

dagwerk, 2 dagwerken hooyland in de Blekke Mate alsmede een 

half mudde saayland, het Grote Meken groot 2 dagwerk, het 

Kleine Meken groot 2 schoft en al het gewas staande op de 

landerijen. 

Verder: 

In 1791 verkopen Gerrit en Aaltjen voor f 150,- aan Jannes Smit 

en Maria Wassink 2 dagwerken hooyland met een mudde land 

daarbij gelegen, de Meken Maate genaamd, in 't Elsener Broek 

gelegen. 

Tevens verkopen zij dan eveneens voor f 150,- aan Derk ter 

Keurst nu Teemker en Fenne Teemker 2 perceelen hooyland, het 

Groote Meeken, groot 2 dagwerken en het Klijne Meeken, groot 2 

schoft. 

 

Begin 1800 bestond hun veestapel uit een merrie, 2 koeien en 1 

kalf. 

Op de eerste kadasterkaarten (1832) wordt de boerderij aangeduid 

met de naam Klein Wassink in eigendom bij Gerrit/Gerhardus 

Asbroek. De bij de boerderij behorende grond bedroeg toen 4½ 

ha. Dit werd bij de markedeling omstreeks 1854 uitgebreid tot bijna 10 ha. Een serie kleine aankopen in de loop 

der tijd deden de omvang stijgen tot ruim 13 ha in 1912. Daarna vonden er enkele verkopen van heide- en 

veengronden plaats waardoor de bedrijfsomvang daalde tot 9¾ ha. Een vererving van ruim 1 ha en een aankoop 

in 1956 brachten de omvang voor de ruilverkaveling op ruim 10 ha. 

Tot 1998 werd geboerd met melkvee, toen werd de boerderij afgebouwd. Nog steeds hoort bij de boerderij ca 16 

ha. grond. 

 

Bewoners: 

 

► Zoals al aangegeven is de boerderij Klein Wassink waarschijnlijk omstreeks 1782 gesticht door de 

rooms-katholieke Gerrit te Lintele/Wassink (†ca. 1793) afkomstig van Groot Wassink (5.3.230). Gerrit was in 

1772 getrouwd met Aaltjen Wassink (1753-1834), dochter 

van Jan Wassink op Groot Wassink. 

Zij kregen 6 kinderen waarvan twee kinderen op jonge 

leeftijd zijn overleden. Volwassen werden: Joanna (1776-

ca.1806) die in 1805 te Rijssen trouwde met Lambartus 

Wissink, Berendina/Bernardine (1781-1851) die in 1812 

huwde met Gradus Asbroek en opvolgster werd, Jenneken 

(1784-1832) die trouwde met Willem Kosters in Enter en 

Aleida (*1787) die waarschijnlijk ook jong is overleden. 

 

► Opvolgers werden dus Berendina Wassink en 

Gerrit/Gradus Asbroek. Gerrit Asbroek (1780-1849) was de 

zoon van Engbert Asbroek uit Enter. 

Uit hun huwelijk werden 4 kinderen Asbroek geboren 

waarvan er twee op zeer jonge leeftijd overleden. Er 

groeiden op: Jannes/Johannes (1813-1884) die de opvolger 

werd en Jan (1816-1858) die boerwerker werd. 

 

Ter gelegenheid van 25-jarig huwelijk van Jannes 

Asbroek en Maria Lammertink 



► Jannes Asbroek (1813-1884) trouwde in 1843 met Maria Lammertink (1818-1891) dochter van 

Hendrikus Lammertink uit Wierden. 

Zij kregen 10 kinderen; vier kinderen overleden op jonge tot zeer jonge leeftijd en één kind kwam levenloos ter 

wereld. De overblijvende vijf kinderen waren: Gradus (1843-1907) die opvolger werd, Berendina (1846-1862), 

Hendrikus (1847-1912) die ongehuwd bleef, Hendrik Jan (1849-1931) die in 1885 te Borne trouwde met Gezina 

Maria Kemerink, Gerrit Hendrik (1856-1886) die boerwerker werd en Maria (1857-1869) die eveneens op nog 

jonge leeftijd overleed. 

► Gradus Asbroek (1843-1907) 

huwde in 1874 met Hendrina Rohof (1842-

1915) uit Ambt Almelo. Zij kregen in 1876 

een dochter Maria die opvolger werd. 

 

► Maria Asbroek (1876-1908) 

trouwde in 1900 met Hendrikus Johannes 

Jannink (1871-1938) zoon van Johannes 

Jannink uit Hoge Heksel, gemeente 

Wierden. 

Uit dit huwelijk werden 3 kinderen 

geboren, waarvan de jongste binnen één 

jaar overleed. Volwassen werden: 

Gerhardus Johannes (1901-1989) die 

ongehuwd bleef en op de boerderij bleef 

meewerken en Johannes Hendrikus (1905-1981) die in 1950 trouwde met Engelina Schrooten in Enter en in 

1955 hertrouwde met Grada Freriksen. 

Na het overlijden van Maria in 1908 hertrouwde Hendrikus Johannes in 1909 met Engelina Wolters (1885-

1973), dochter van Jannes Wolters uit Enter. 

Zij kregen nog 10 kinderen waarvan er twee levenloos werden geboren. Er groeiden op: Maria (1910-1995) die 

in 1936 met de uit Raalte afkomstige molenaar Johannes Hendrikus Koolhof trouwde en in Enter ging wonen, 

Jan (1911-1998) die de opvolger werd, Johan (1914-2017) die in 1947 trouwde met Hanna Braamhaar (café De 

Wind) in Enter. 
10-2014. Een bijzondere dag was vandaag het 

voor Johan Jannink aan de Goorseweg in Enter. 

Exact 100 jaar gelden werd hij geboren op 17 

oktober 1914 in Elsen (gem. Markelo). 

Burgemeester Robben kwam de 100-jarige 

vrijdagmorgen persoonlijk feliciteren, en Koning 

Alexander bracht middels een officiële brief de 

felicitaties over aan de jarige. 

Als Johan geboren wordt, zit Europa midden in de 

Eerste Wereldoorlog, Nederland was  neutraal. Na 

de Tweede Wereldoorlog trouwde dhr. Jannink in 

oktober 1946 met Hanne Braamhaar, beter bekend 

als Hanne van de Weend, en het echtpaar ging 

wonen aan de Goorseweg. 

Johan Jannink had in zijn werkzame leven 

meerdere werkgevers. De eerste op 14-jarige 

leeftijd Jannink in Goor, waar ging werken in de 

weverij. Later werkte hij nog bij een 

katoenweverij in Delden en in Enschede. Naast 

zijn dagelijkse werk zat Johan Jannink bepaald 

niet stil. Zo was hij vele jaren actief in de 

vakbond, maakte deel uit van ondernemingsraad 

en meerdere commissies. 

Op zijn 62e ging hij met een welverdiend 

pensioen. Johan werd vader van zeven kinderen, 

heeft 16 klein- en 7 achterkleinkinderen. Naar 

omstandigheden is hij nog goed gezond en hij 

zorgt er wel voor dat hij voldoende beweging 

krijgt. Dagelijks een rondje lopen om het huis of 

op de trimfiets.  

Johan: "Ik bin good te passe, ik heur nog van 

alles, ik verstoa het alleen nit altied". Vanavond is er met de familie, buurt en bekenden een groot feest bij Zalencentrum De Kröl. 

Het volgende kind is Geertruida (Trui, 1916-2006) die in 1949 trouwde met Gradus van Coesant in Enter 

(toenmalig transportbedrijf, nu taxibedrijf), Hanna (1918-2002) die in 1947 Johan Rikkert uit Enter huwde en in 

Goor ging wonen, Engelina Hendrika (Engel, 1919-1976) die ongetrouwd bleef, Hendrika Engelina (Rika, 1922-

1985) die in 1947 trouwde met Gerhardus Rutjes uit Enter en in Hengelo (O) ging wonen en Aleida (1925-1987) 

die in 1947 trouwde met Hendrikus Gerhardus (Henk) Kuipers in Enter. 

Familie Jannink. Zittend: Jan Jannink (*1911), Johannes Marinus Jozef 

(*1955), moeder Maria Hendrika Jannink-Spoolder (*1912) en oom 

Gerhardus Johannes (*1901).  

Staand: Engelina Maria (*1944), Marinus Johannes Jozef (*1949), 

Hendrikus Johannes (*1940) en Hermannus Arnoldus (*1941) 

 



In 1939, na het overlijden van Hendrikus Johannes en na het trouwen van zoon Jan, verhuisde de familie met 

uitzondering van Gerhardus Johannes naar Enter. 

 

► Opvolger Jan Jannink (1911-1999) trouwde in 1938 met Maria Hendrika Spoolder (Marie, 1912-1995) 

uit Bornerbroek.  Zij kregen 5 kinderen: Hendrikus Johannes (Hendrik, *1940) die in 1963 trouwde met 

Elisabeth Johanna Maria (Els) Koebrugge (*1939) uit Almelo; hij woonde o.a. een achttal jaren in Thailand en 

Indonesië en ging in 1978 op de Zuurberg in Holten wonen, Hermannus Arnoldus (Herman, *1941) die opvolger 

werd, Engelina Maria (Liny, *1944) die in 1966 trouwde met Albert Bernhardus Antoon (Antoon) Geerts in 

Wierden, derde zoon Marinus Johannes Jozef (Rinus, *1949) die in 1972 trouwde met Maria Wilhelmina 

Jozefina (Maria) Groothuis uit Hengevelde; hij verbleef 4 jaar in Zambia en 5 jaar in Equador en woont nu in 

Borculo en Johannes Marinus Jozef (Johan, *1955) die in 1981 trouwde met de uit Geesteren (Ov.) afkomstige 

Elisabeth Margaretha Catharina (Elly) Olimulder; hij woont in Maarssen-dorp en was bij De Nederlandse Bank 

betrokken bij de invoering van de euro in Nederland. 

 

► Herman Jannink (*1941) zette de boerderij voort. Hij trouwde in 1985 met Hermina Hendrika (Rita, 

*1936) Zarink uit Gelselaar. Zij bracht twee dochters mee uit een eerder huwelijk: Martine (*1968) en 

Annemieke (*1971). Martine trouwde in 1989 met Gerrit Damveld en woont in Diepenheim; het paar is 

ondertussen gescheiden. Annemieke is in 2003 getrouwd met Sanneke Hokstake en woont in Oosterhout (N-Br.). 


