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Historie boerderij 

 

Op een stuk grond gekocht van Arend Megelink stichtte 

Jan Hendrik Dannenberg in 1837 een boerderijtje voor 

de verhuur. In 1849 verkocht hij het aan Hendrik Jansen 

van ’n Stork (5.4.270) die in 1860 het inmiddels 

bouwvallige huisje met 2 ha grond voor 600 gulden 

verkocht aan z’n schoonzoon de klompenmaker Gerrit 

Jan Assink. Assink renoveerde het bouwval en betrok 

het in 1862. In 1873 werd het boerderijtje uitgebreid 

maar door een brand in 1880 werd het volledig 

verwoest, waarna Assink nogmaals de boerderij 

herbouwde.  

Volgende zoons en schoonzoons breidden in de loop 

der jaren door kleine aankopen de bedrijfsomvang 

gestaag uit tot ruim 8½ ha in 1966. 

De boerderij werd in 1955 gerenoveerd waarbij vóór de oorspronkelijke boerderij een nieuw dwarshuis werd 

gebouwd. Omstreeks 1996 werd de boerderij verbouwd tot een woonboerderij voor 2 gezinnen. 

 

 

27-6-1979 65 jaar getrouwd 

Zo’n kleine zeventig jaar geleden trok dagloner Hendrik Wolfs uit Enter met enkele “collega’s” naar de buurtschap 

Elsenerbroek onder Markelo om daar voor een boer een groot weiland te maaien. Een paar keer per dag werden de 

harde zwoegers door Gerridina Assink van de aangrenzende hoeve De Bosmaat aan de Slagboomsdijk onthaald op 

koffie. “Ik lag toen blijkbaar al dadelijk in de gunst van de boerendochter want ik was de enige van het stel maaiers, 

dat een koekje bij de koffie kreeg”, zegt Hendrik Wolfs nu nog schalks glunderend. Het ijs tussen de twee werd zoals 

vaker in de laatste honderd jaar, definitief gebroken op het Goorse school- en volksfeest. Op 27 juni 1914 gaven ze 

elkaar het jawoord in het gemeentehuis van Markelo. 

Hendrik Wolfs en Gerridina Assink, nu respectievelijk 90 en 86 jaar oud verkeren nog steeds in een uitstekende 

gezondheid en hebben nog een brede interesse voor alles wat er om hun heen op de boerderij De Bosmaat en 

omgeving gebeurt. De diamanten bruidegom, die op 2 september 1888 in Enter werd geboren, heeft een zeer 

werkzaam leven achter de rug. Als één van de elf telgen uit het gezin Wolfs moest Hendrik al op jeugdige leeftijd de 

boer op om geld te verdienen. Behalve koeien hoeden, werkte hij ook enkele jaren aan de spoorlijn Neede-

Hellendoorn (de Bellolijn) en trok hij één zomer lang naar Noord-Holland om in de buurt van Hoorn gras te gaan 

maaien. Met dit werk kon hij toendertijd vier keer zoveel per dag (vier gulden) verdienen als met hetzelfde werd in 

eigen omgeving. Ook na aftrek van de treinreis naar Amsterdam en de bootreis van de hoofdstad naar Hoorn bleef er 

nog genoeg over om je enigszins rijk te wanen. Opvallend is het uitstekende geheugen van de bruidegom want hij kan 

zich nu nog herinneren waarbij hij toen heeft gewerkt. Ook andere belevenissen en voorvallen uit zijn 

rijkgeschakeerde leven worden zonder horten of stoten over de tafel in de huiskamer van De Bosmaat uitgestrooid. Op 

2 december 1892 werd op de boerderij in Elsenerbroek Gerridina Assink geboren. Zij was en bleef de enige telg van 

het gezin en heeft sinds haar geboorte De Bosmaat niet verlaten. Van jongs af aan werd zij ingeschakeld bij het werk 

op de hoeve. Zo hielp en verving zij haar vader heel vaak bij het melkrijden, naast boeren en klompmaken één van de 

werkzaamheden en bronnen van inkomsten. Nadat zij omstreeks 1910 haar liefdespijlen welgericht in de richting van 

Hendrik Wolfs had afgevuurd en het huwelijk in 1914 werd voltrokken trok het jonge paar in op De Bosmaat. Het 

echtpaar heeft nu twee dochters, zes kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. Eén van de twee dochters trouwde 

ruim 40 jaar geleden bij haar ouders in. Schoonzoon G.H. Brinkmans, ondermeer bekend als lid van de fractie 

Gemeentebelangen in de raad van Markelo, runt sinds zijn komst de boerderij. “Mijn schoonvader heeft direct de hele 

verantwoording aan mij overgedragen en is min of meer zijn eigen gang gegaan. Daarentegen leeft opoe nog steeds 

met alles mee en maakt zich over veel dingen nog uiterst bezorgd”, zegt de heer Brinkmans. Terwijl de 90-jarige 

bruidegom bij mooi weer de fiets pakt en er op uit trekt met iedereen plezier maakt en het vaak niet kan nalaten om 

mensen voor de gek te houden, blijft zijn echtgenote op de boerderij. Zij schilt aardappelen voor het vier generaties 

tellende huisgezin, wast de vaat en doet klusjes. Een middagje praten met het diamanten echtpaar levert tal van 

prachtige anekdotes op waar wel een boek over te schrijven valt. 

Een van de eerste gelukwensen kwam van koningin Juliana. Het kabinet van de vorstin was echter wel enigszins in de 

war want het gelukstelegram arriveerde tien dagen te vroeg op De Bosmaat. 

 



 

 

Bewoners: 

 

► Hendrik de Wilde (1813-1863) trouwde in 1838 in Enter met Elske Mennegat, maar werd in 1842 al 

weduwnaar. Hij hertrouwde in 1844 met Berendina Nijland (1824-1900) uit Enter.  

Uit deze huwelijken werden 5 kinderen geboren: 

Uit het eerste huwelijk: Fenneken de Wilde (*1838 in Enter) vertrok naar Hengelo, Hendrik Jan (*1840 Enter) 

ging naar Ambt Delden en Hermannus de Wilde (*1841 Enter). 

Uit het tweede huwelijk werden hier geboren: Eesken de Wilde (*1845), Gradus de Wilde (*1848) en Albert Jan 

de Wilde (*1850). De familie de Wilde vertrok naar Enter waar de meeste kinderen later trouwden. 

 

► Bernardus Brummer (1815-1883), calicotwever uit Gramsbergen en zoon van tamboer-instructeur 

Hendrik Brummer, was in 1845 in Borne getrouwd met Catharina Mulder (1802-1875) uit Borne.  

Deze familie vertrok naar Goor waar Bernardus in 1875 op 60-jarige leeftijd hertrouwde met Anna Averdijk. 

 

► Gerrit Jan Assink (1825-1886), akkerbouwer en klompenmaker van beroep en afkomstig van Assink 

(5.4.090), trouwde in 1859 met Hermina Janssen (1835-1923) afkomstig van ‘nStork (5.4.270).  

Gerrit Jan en Hermina kregen 6 kinderen: 

Hendrika Assink (1860-1860) werd slechts 86 dagen oud, Gerrit Hendrik Assink (*1861) werd de opvolger, Jan 

Assink (1863-1922) trouwde in 1886 met Hendrika Denekamp, woonde eerst in Holten en Goor en vestigde zich 

in 1892 op Toetert/Branderhorst (5.4.335), Willemina Assink (1867-1887), Hendrik Jan Assink (1869-1940) 

trouwde in 1892 met Johanna Bosch in Enschede en kreeg daar 4 dochters en 2 zoons en Jan Hendrik Assink 

(1873-1966) trouwde in 1901 in Enschede met Gerritdina ter Morsche. 

 

► Gerrit Hendrik Assink (1861-1947), landbouwer, melkrijder en klompenmaker van beroep, trouwde in 

1892 met Hendrina Wiemerink (1863-1944) van Tuut’n/Boswinkel uit Kerspel Goor. 

Hun enige dochter Gerritdina Assink werd de opvolgster. 

 

► Gerritdina (Dientje) Assink (1892-1985) 

trouwde in 1914 met Hendrik Wolfs (1888-1984), 

landbouwer en klompenmaker, uit Enter. Dientje 

en Hendrik kregen 2 kinderen: 

achter Hendrik Wolfs, Dientje Wolfs-Assink, Gerrit Hendrik Brinkmans, Dina Brinkmans-Wolfs en voor 

Hendrik Brinkmans, Gerrit Hendrik Assink, Hendrine Assink-Wiemerink, op schoot Johan Brinkmans 

15-09-1914 

Zondagnamiddag werden G.H.A. en diens bij hem inwonende 

schoonzoon H.W. te Elsenerbroek, door onze 

rijksveldwachter (brig.tit) B. Alink bekeurd, toen zij in 

genoemde buurtschap jagende waren zonder akte enz. 

 



Gerritdina Johanna Hermina Wolfs werd de opvolgster en Berendina Hendrina Wolfs (1916-2002) trouwde in 

1938 met de bakker Arend Jan Wissink (1913-2010) uit Herike. 

 

► Opvolgster Gerritdina Johanna Hermina (Dina) Wolfs (1914-1998) trouwde in 1937 met Gerrit Hendrik 

Brinkmans (1917-1988) afkomstig van Brinkmans aan de Twikkelerweg (Hericke 3.1.040) en werkzaam bij 

Klumpers in Markelo als venter met de winkelwagen. In 1949 begon Gerrit Hendrik een handel in 

veevoederartikelen die later werd voortgezet door zoon Hendrik. Ook in het maatschappelijk gebeuren was 

Gerrit Hendrik actief, o.a. als raadslid voor Gemeentebelangen.  

Zij kregen 3 kinderen: 

Hendrik Jan Gerrit Brinkmans werd de opvolger, Johan Gerrit Hendrik (Johan) Brinkmans (*1942) ging werken 

bij Hollands Signaal en trouwde in 1964 met Arendina Hendrika (Dini) Stokkers uit Neede; zij woonden kort in 

Neede en vestigden zich daarna in Diepenheim en Gerritdina Berendina (Dini) Brinkmans (*1947) trouwde in 

1970 met Hennie Alink (*1947) in Goor. 

 

► Hendrik Jan Gerrit (Hendrik) Brinkmans (1937-1986) trouwde in 1964 met Hendrina Willemina (Dina) 

Nijland (*1938) van Klostert aan de Kappelaarsdijk. Hendrik en Dina kregen 2 kinderen: 

 

Gerrit Egbert (André) Brinkmans die de opvolger werd en Gerritdina Arendina (Gerrie) Brinkmans (*1974) die 

in 2000 trouwde met Geert Boerakker en in Goor ging wonen; dit huwelijk is inmiddels ontbonden. 

 

► Gerrit Egbert (André) Brinkmans (1969-

2001) trouwde in 1998 met Anneke Brunnekreef 

(*1970) uit Ambt Delden. 

Na het jong overlijden van André werden de 

bedrijfsactiviteiten, een pluimveebedrijf met als 

nevenactiviteit een veevoederhandel, gestaakt. 

De dames Dina Brinkmans-Nijland en Anneke 

Brinkmans-Brunnekreef betrokken elk een eigen 

woning op de Whee in Goor. 

 

► Nieuwe bewoners werden de in Rijssen 

geboren Jan van Losser (*1960) en z’n vrouw Dina 

Sanderman (*1962). Ze kochten de boerderij in 2003 

en gingen er in 2004 wonen. Hun 3 in Almelo resp. 

Rijssen geboren kinderen zijn: Marjolein (*1988), 

Robert (*1991) en Anne (*1994). 

19-2-1982 

G.H. Brinkmans stapt na twintig jaar uit raad Markelo 

Het gemeenstraadslid G.H. Brinkmans stopt na 20 jaar met het raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen in Markelo. 

De Elsenerbroeker vindt het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 19 maart aanleiding om de jongere garde 

van de partij aan bod te laten komen. 

“Ik dacht dat het mooi was geweest. En er zijn jongeren genoeg. Overal komt tenslotte een eind aan”, aldus Brinkmans. 

Hij zegt daarbij het ook nogal druk te hebben met de boerderij en de veevoederhandel. “Maar ik heb het 

raadslidmaatschap altijd met plezier gedaan. De verstandhouding binnen de fractie was altijd prima”. 

Brinkmans kwam in 1958 in de raad. Hij stond toen als zesde op de kandidatenlijst. Hij bleef tot 1966 raadslid. In dat jaar 

kwam de Boerenpartij met twee zetels uit de bus: één van die twee werd weggehaald bij Gemeentebelangen en dat kostte 

Brinkmans voor vier jaar zijn zetel. In 1970 kwam hij terug. Dit jaar maakt hij zijn twintigjarig raadslidmaatschap vol. 

Hij is vol vertrouwen over de toekomst van de partij, met name als het gaat om de komende verkiezingen. De nu vier man 

sterke raadsfractie wordt, zo verwacht hij, met een vijfde man uitgebreid. “Als je alles zo leest in de kranten over de 

landelijke partijen dan geloof ik wel dat de komende verkiezingen gunstig voor ons zullen zijn. Wij hebben geen landelijke 

partij achter ons waardoor we frank en vrij kunnen beslissen”, aldus Brinkmans. 

 


