
Boerderijnummer   5.4.090 

Erfnaam    Assink-Dalendam 

Oudste vermelding   1783 en afgebroken1898 en herbouwd 1927 

Huidig adres    Enterweg 11 

Historie boerderij 

 

Schuin tegenover het huidige Dalendam (de Enterweg bestond toen nog niet) stichtte omstreeks 1783 Harmen 

Assink, afkomstig van Assink in Elsen (5.3.250), hier een boerderij. 

Er behoorde begin 1800 slechts 2½ ha grond bij, maar gezien de huurwaarde van de boerderij op dat moment (15 

gulden), heeft er oorspronkelijk waarschijnlijk meer grond bij gehoord. De veestapel op deze boerderij omvatte 

omtrent die tijd 3 koeien, een vaars en 2 kalveren. 

Vanuit de markedeling verkreeg men bijna 4½ ha en ook werd er even later nog eens 2½ ha gekocht van 

Scheperboer in Bathmen, waardoor de bedrijfsomvang steeg tot 10½ ha. 

In 1883 werd de meeste grond verkocht aan een 8-tal boeren in de buurt. De boerderij zelf met nog 2,8 ha bleef 

eigendom van Gerrit Jan Assink. 

Maar ook Gerrit Jan gaf de pijp aan Maarten en verkocht in 1897 de boerderij zelf met ruim één ha grond aan de 

familie Mensink (5.4.190) die de opstallen in 1898 sloopte. 

 

Bewoners: 

 

► Harmen Assink (1741-ca. 1800) trouwde in 1783 met Janna Witten (1758-ca1786) afkomstig van de 

Borkeld (Elsen 5.1.010). Na het overlijden van z’n vrouw hertrouwde hij in 1787 op 46-jarige leeftijd met de 18-

jarige Jenneken Scholman of Scholen (Hericke 3.2.055).  

Uit het eerste huwelijk werden 2 dochters geboren die waarschijnlijk beide jong zijn overleden. Uit het tweede 

huwelijk werden 5 kinderen geboren: 

Janna Assink (1789-1853) die in 1809 te Enter trouwde met Garrit Langenhoff en in 1811 te Goor hertrouwde 

met nachtwaker Gerardus Slaghuis, Gerrit Jan Assink (*1790) die de opvolger werd, Jenneken Assink (ca1795-

1825) die in 1817 trouwde met Derk Knopers van Stoevelman in Herike, Jan Assink (ca1797-1882) die in 1829 

met de 15-jarige Jenneken Zandvoort op de Mösker (Elsen 5.2.340) trouwde en Gerrit Assink (1801-1878), 

wever van beroep, die in 1830 trouwde met Janna Bras uit Markvelde en op Vosgezang ging wonen (Hericke 

3.3.110). 

 

► Moeder Jenneken Scholman (1768-1831) hertrouwde in 1801 met Hendrik Schottelink (1761-1809) uit 

Elsen (5.3.210) welk huwelijk slechts enkele jaren duurde, waarna Jenneken in 1812 voor de derde keer trouwde 

nu met de wever Gerrit Jan Nijland (1760-1825) uit Goor die ook al twee huwelijken achter de rug had. Hij 

bracht z’n 2 jongste dochters Willemina Nijland en Janna Nijland mee. 

Janna Nijland (1795-1863) trouwde in 1820 met de weduwnaar Hendrik Altena op Endeman (Marckelo 1.3.400), 

terwijl Willemina Nijland met haar stiefbroer Gerrit Jan Assink trouwde. 

 

► Opvolger Gerrit Jan Assink (1790-1870) trouwde dus in 1815 dus met z’n stiefzuster Willemina Nijland 

(1793-1865). Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, waaronder 1 levenloos: 

Hermina Assink (1816-1882) die in 1836 trouwde met de Enterse klompenmaker Frederik Burgers en in 1852 

met Dorus Wermink, Arend Jan Assink (*1819) die de opvolger werd, Jenneken Assink (1823-1870) die in 1848 

trouwde met de wever Jan Janssen op de Schiphorst (5.4.270), Gerrit Jan Assink (1825-1886) landbouwer en 

klompenmaker van beroep die in 1859 trouwde met Hermina Janssen van de Schiphorst en ging wonen op de 

Bosmaat (5.4.370), Jan Assink (1831-1871) die tolgaarder werd, in 1867 trouwde met Harmina de Groot en een 

kilometer verderop richting Goor op ’n Tol in het Zeldam terecht kwam. Nazaten van Jan hadden later een 

groentewinkel in Goor en daarna een groentegroothandel in Hengelo. 

 

► Opvolger Arend Jan Assink (1819-1881), klompenmaker/landbouwer van beroep trouwde in 1850 met 

Jenneken Bomans (1828-1872) afkomstig van Krooshoop (Stockum 2.1.050).  

Het echtpaar kreeg 10 kinderen, waarvan 1 levenloos: 

Gerrit Jan Assink (*1851) werd geboren op Krooshoop in Stokkum en overleed daar 3 weken later, Gerrit Jan 

Assink (*1866) die de opvolger werd, Hermina Assink (1855-1880) die in 1876 trouwde met Gerrit Jan Eeftink 

op Zwoverink (5.3.010), Willemina Assink (1857-1917) die in 1877 dochter Jenneken kreeg, in 1878 trouwde 

met Jan Willem Schutte (5.4.050) en vervolgens in 1879 naar Enschede vertrok, Gerrit Hendrik Assink (1861-

1895) die in 1890 trouwde met z’n achternicht van de Mősker Janna Assink, die toen de weduwe was van de 

timmerman Berend Jan Schreurs op de Schreur (5.3.080), Jan Assink (*1864) die in 1883 vertrok naar Rijssen, 



Arend Jan Assink (1866-1944) die in 1891 in Hengelo trouwde met Aaltje Luyerink, Jan Gerrit Assink (*1869) 

die met onbekende bestemming vertrok en Jenneken Assink (1872-1872). 

 

► Gerrit Jan Assink (1852-1936) trouwde in 1877 

met z’n nicht Everdina Wermink (1857-1919) uit Enter. 

Dit echtpaar kreeg 9 kinderen: 

Arendina Assink (1877-1878), Arend Jan Assink 

(*1879), Derk Jan Assink (*1881), Jenneken Assink 

(*1883), Herman Assink (*1885), Hendrik Assink 

(*1886), Fredrika Assink (*1889), Gerrit Hendrik 

Assink (*1891) en Albert Jan Assink (*1893). 

Het hele gezin Assink vertrok op 1 december 1896 naar 

Lonneker. 

 

 

Dalendam, Enterweg 11  
 

Toen in 1883 de boerderij Assink voor het grootste deel 

werd verkocht, kocht Gerrit Boswinkel van de Bredde 

(5.4.100) enkele percelen van die grond. In 1927 lieten 

Arend Jan Boswinkel en z’n vrouw Johanna Hendrika 

Mennegat op één van die stukjes, naast de plek waar het 

oude Assink had gestaan, een nieuwe woning bouwen. 

Dit ging in 1952 over op Jan Hendrik Boswinkel, 

Berendina Hermina Stegeman en Johan Boswinkel, 

welke laatste het in 1968 erfde. Huidige eigenaar is de 

bewoonster Johanna Willemina (Annemie) Boswinkel. 

 

Bewoners: 

 

De familie Boswinkel verhuurde deze woning 

achtereenvolgens aan: 

 

► Gerrit Jan Potman (1902-1962) 

geboren te Diepenheim en z’n vrouw 

Hermina Christina Zweers (1902-1979) 

geboortig uit Gelselaar met de kinderen Johan 

(*1923), Hermannus (*1925) en Gerritdina 

Johanna (*1930). 

In 1933 vertrok de familie Potman naar Groot 

Kevelham in het Weldam en werd hier 

opgevolgd door: 

 

► Arend Jan Heuten (1908-1972), van 

de Poes (Stockum 2.1.250) en z’n vrouw 

Willemina Udink (1909-1982) van 

OelenGerrit van de Larenseweg. Naast boer 

was Arend Jan ook melkrijder. Met paard en wagen haalde hij de melkbussen op van de boeren langs de 

Bullenaarsweg en de Enterweg en bracht ze naar de melkfabriek in Goor.  

Zij kregen 4 kinderen: Hendrika Hermina (1933-2013) die in 1955 trouwde met Hermannus Johan Pluimers 

(1932-1991) uit Enter, Herman Gerrit (*1935) die trouwde met Dika Sligman (*1937) van Deel’n Wilm 

(Marckelo 1.5.170), Willemina Arendina (*1937) die in 1962 trouwde met Gerrit J.A. Heinneman en Gerrit 

(*1942) die trouwde met J.B. Morsink. De familie Heuten vertrok in 1951 naar de overkant van de weg 

(5.4.178). 

 

Daarna woonden er achtereenvolgens: 

► Gerrit Hendrik ten Tije (1925-2007) fabrieksarbeider van beroep die in 1947 was getrouwd met 

Hendrina Hermina Kappert (Dina 1924-1998) uit Holten.  

Ze kregen 2 kinderen: Johanna Hendrika Harmina (Jo, *1948) en Hermannus Rinus (Herman *1954). Als 

6-3-1927 Door de architect de heer Chr. Aarsen, werd alhier 

voor rekening van den heer A. J. Boswinkel te Elsener Broek 

publiek aanbesteed: het bouwen van een boerenwoonhuis, 

waarvoor de volgende biljetten werden ingeleverd: 

Metselwerk; 

A.H. Jebbink, Goor   f 2483,- 

G.J. Schuitemaker, Enter  f 2414,- 

Gebr. Koendering, Enter  f 2378,- 

E.J. Schuitemaker, Enter  f 2298,- 

v.d. Burg en Hendriks, Enter  f 2274,- 

G.J. Pots, Enter   f 2222,22 

Timmerwerk : 

v.d. Riet en Wolfs, Enter  f 1281,- 

Gebr. Waanders, Enter  f 1245,- 

Gebr. Brok, Enter   f 1227,-

Schilderwerk: 

M. Nijholt, Goor   f  185,- 

H. Dreteler, Zeldam   f  151,- 

H. Schipper, Enter   f  118,- 

Massa: 

Gebr. Pluimers en de Wilde, Enter f 3769,- 

J.M. Olthuis, Goor   f 3720,- 

A.H. Jebbink jr., Goor  f 3717,- 

A.H. en P. Jebbink, Goor  f 3585,- 

v.d Riet en Wolfs, Enter  f 3504,- 

G.J. Pots, Enter   f 3476,22 

Volgens bestek beraad. 

Gerrit Hendrik en Dina 

ten Tije 
Arend Jan en Mientje Heuten 



bijverdienste weefde Dina netten op het weefgetouw dat in de slaapkamer stond. Zij vertrokken in 1961 naar de 

Prinses Irenestraat 8 in Markelo. 

 

► Poul v.d. Sluis (1922-2006) die in 1952 in 

Wierden was getrouwd met Aaltjen Nijmeyer 

(*1924). Zij waren bij hun komst hier afkomstig 

van de Volkshogeschool Diependaal.  

Ze kregen 2 kinderen: Alide Gerdina (*1953) en 

Marian Hilberta (*1956). In 1966 vertrokken ze 

naar de nieuw gestichte woning (5.4.082). 

 

► Hendrik Jan Nijhof (Henk 1936-2013) 

afkomstig uit Enter en in 1966 getrouwd met 

Johanna Catharina Josefina (Annie) Hemel (1943-

2014). Ze kregen 4 kinderen: Dick (*1967) die 

slechts 10 weken oud werd, Marischa (*1969), 

Angela (*1971) en Peter (1976-1979). Henk was 

zeer creatief en o.a. stichter van een 

klompenmuseum. Het gezin Nijhof vertrok in 1978 

naar Goor. 

  
 

► Frans de Gooyer (*1942) geboren in Amsterdam en toen afkomstig uit Ambt Delden. Hij was in 1967 

getrouwd met Elia Johanna Geertruida Hermina Lenselink (Jo *1942). Ze hebben een zoon Hans (*1969) en 

keerden in december 1981 terug naar hun ouderlijke woning. 

 

► De familie Ad Ufkes-Marjan Moens met hun kinderen Menno Jan en Ilse. Zij woonden er 12 jaar en 

gingen in 1994 weer terug naar Goor. 

 

► Sinds die tijd wonen hier de eigenaren van het pand: Johannes Hendrikus Gerritsen (Jan *1963) uit 

Goor en Johanna Willemina Boswinkel (Annemie *1967), afkomstig van Lochget (5.4.105). 

Henk en Annie Nijhof met de dochters Marischa en Angela 


