Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.3.070
Baars-Wissink
1819
Worsinkweg 8

Historie boerderij
Dit erf is mogelijk gesticht in of kort na 1819, vermoedelijk door de familie Eppink afkomstig van Klein Oongs
(3.2.261). Klein Oongs werd ca 1819 afgebroken.
Omstreeks 1832 was de koopman en vrijgezel Gerrit Scholten (van de Schoolte 3.2.190) eigenaar van het erf. Hij
bezat hier toen ruim 3 hectare grond. Omstreeks 1852 ging het bezit over naar de erfgenamen van Zwier Immink
op de Schoolte. Achtereenvolgens werden
Roelof Mengerink, zijn weduwe en daarna
Christiaan Bisperink en Gerrit Willem Leunk
(Harrewes) de eigenaren. Circa 1916 werd
Albert Wissink de bezitter van het erf inclusief
ongeveer 9 hectare grond. Vanaf 1930 was de
huurder Gerrit Hendrik Slijkhuis; hij beboerde
toen ca 6 hectare grond en betaalde hiervoor en
voor het erfgebruik per jaar ƒ 300,- aan huur.
Na het overlijden in 1961 van Jenneken
Heumann, de weduwe van Albert Wissink,
later getrouwd met en weduwe geworden van
Egbert Bomans op Veldman (3.3.100), werden
de kinderen (Wissink, Bomans-opvolging)
deel-eigenaren. Omstreeks 1965 was er een
splitsing: Gerrit Wissink werd bezitter van
huis, erf en omliggende grond, Jan Bomans
De Baars in 1975
verkreeg resterende cultuurgrond.
Bij ingang in de ruilverkaveling omstreeks 1966 omvatte het grondgebied van Gerrit Wissink ca 2,5 hectare.
In 1988 werden Jan Theijink en Marie-José Theijink-Katier eigenaar van het huis dat zij in 1990 verbouwden tot
woonboerderij. In 2005 werd de woning nog eens verbouwd.
Bewoners:
►
De eerstbekende bewoners op de Boars of Baars omstreeks 1819-1821 (toenmalig huisnummer H46a)
waren Jan Eppink en Berendina Flis / Flips met enkele van hun kinderen. Berendina was geboren in 1769 en
woonde voorheen vermoedelijk op “Flips” in de Look te Holten. Zij huwde in 1789 met Jan Eppink en overleed
in 1840. Jan Eppink werd geboren in 1753 aan de Langstraat in Holten; hij overleed in 1827. Het stel woonde
ongeveer vanaf hun huwelijk op Klein Oongs (3.2.261). Zij hadden daar 8 kinderen, waarvan er 2 jong
overleden. Na het overlijden van Jan Eppink bleef de weduwe Berendina met zoon Gerrit Jan (*1808) op de
Baars wonen. Ook zoon Arend Jan (1803-1844), in 1826 getrouwd met Janna Kappert (1803-1864) van Kappert
op de Borkeld was inwonend. Hij zou de opvolger worden. Gerrit Jan trouwde in 1838 met Aaltjen Hoekman
(ca1815-1842), dochter van Hendrik Hietbrink uit het Verwolde en ging in de Weldammerhoek in Kerspel Goor
wonen. In 1849 hertrouwde hij te Holten met de weduwe Hendrika Tijmans, geboren in de hut Tijman in het
Markelosebroek (Markelo buitengebied 1.6.140); Gerrit Jan is in 1883 in Holten overleden.
►
Opvolger Arend Jan Eppink en Janna Kappert kregen 6 kinderen: Jenneken, Hendrika, Gerritdina,
Berendina, Gerrit Jan en Mina.
Jenneken (1827-1875) huwde in 1864 met Jan Hendrik Nijenhuis (1840-1913) van De Kiefte op de Haa
(3.1.050); zij werd opvolgster op Nieuw Baars / de Peuscher (3.3.040). Hendrika (1829-1891) trouwde in 1870
in Ambt Delden met Hermannus Brunninkreef en hertrouwde in 1874 te Lonneker met Jan Hemmink. Gerritdina
(1832-1862) was dienstmeid, zij bleef ongehuwd en overleed op de Peuscher.
Berendina (1835-1915) trouwde in 1858 met Jan Hendrik Scholten (*1834) van de Pot (3.3.270). Het stel
woonde eerst op de Baars en kreeg daar dochter Jenneken (1858-1940). Zij verhuisden naderhand naar Wierden.
Gerrit Jan (1837-1861) was boerwerker, hij overleed op de Peuscher. Mina werd geboren in 1840; zij was meid
bij de overbuurman op Veltman (3.3.100) en vertrok naderhand naar Rijssen alwaar zij in 1910 is overleden.
Na het overlijden van Arend Jan Eppink in 1844 hertrouwde Janna Kappert in 1845 met de knecht Gerrit Jan
Peusschers, afkomstig van boerderij Oldenhof in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.030) en geboren op

Löppink in Stokkum (2.1.300); zij gingen omstreeks 1848 het nieuwgebouwde huis Nieuw Baars / de Peuscher
(3.3.040) bewonen.
►
De opvolger op de Baars werd omstreeks 1848 Jan Hendrik Koldenberg. Jan Hendrik (1812-1856),
geboren op Nieuw Koldenberg op de Haa (3.1.060), was in 1839 knecht op Heijink in Kerspel Goor. Zijn
aanstaande vrouw Maria Wes (1813-1886), geboren in Kerspel Goor, was in 1839 meid bij buurman Harrewes.
Jan Hendrik en Maria trouwden in 1844. Het paar had 3
kinderen: Gerrit Hendrik, Willemina en Gerritdina. Gerrit
Hendrik werd geboren in 1844 in Kerspel Goor nog
voordat zijn ouders trouwden; hij overleed jong in 1853.
Willemina werd geboren in 1848 op de Baars; zij trouwde
in 1868 met haar achterneef Jan Willem Koldenberg op
Nieuw Koldenberg; zij overleed in 1874. Gerritdina
(1855-1885), van beroep naaister, bleef ongehuwd.
Maria Wes hertrouwde in 1857 met Hendrik Krebbers
(1827-1882), geboren in Diepenheim als zoon van
Hendrik Jan Krebbers.
Maria en Hendrik Krebbers kregen één zoon, Jan Hendrik
die vooreerst op Baars bleef wonen.
►
Jan Hendrik Krebbers (1857-1930) was
linnenwever van beroep. Hij trouwde in 1881 met
Gerritdina Beldman (1853-1933) geboren op de Moes
(3.3.390). Het paar kreeg 3 kinderen: Hendrik Jan,
Mannes en Jan. Hendrik Jan (*1882) overleed jong in
Medaille (wat ook val, trouw staat pal) uitgereikt aan
1897. Mannes (*1885) huwde in 1909 Berendina
Jan Hendrik Koldenberg (*1812) in verband met de
oorlog tegen Belgie
Olijdam. Jan (*1888) trouwde in 1915 met Jenneken
Zendman van Eeftink in Elsen en overleed in 1930.
Omstreek 1898 vestigde het gezin Krebbers-Beldman zich op de Bekker (3.3.120).
►
Van ca 1898 tot ca 1909 was de familie Hendrik Willem Noteboom - Janna Hekkert op de Baars.
Hendrik Willem (1834-1917) en Janna (1845-1918) woonden voordien en nadien op diverse adressen, het laatst
op Groot Wilbers (3.2.070). Hun dochter Hendrika (*1876) en haar man Hendrikus Eertink (*1864) van Eertink
(3.2.110) verhuisden mee. Zij kregen op de Baars hun 2 dochters: Johanna (*1898) en Dina Harmina Eertink
(*1903) die in 1920 trouwde met Hendrik Willem Sanderman (*1894). Na de Baars woonde de familie ook nog
op “Zwemkolk” in Elsen.
►
Vanaf ca 1909 tot ca 1913 woonde de familie Engbert Mengerink - Garritjen Kloosters op de Baars. Zij
kwamen van Boskamp (3.2.060), alwaar zij omstreeks 1895 samen met 4 stiefkinderen en 1 eigen kind vanuit
Borculo waren komen wonen. Deze kinderen waren: Hendrika Johanna (*1884), Arend Jan (*1885), Garritdina
(1887-1966) en Janna Oldemenger (*1890) en Hendrik Jan Mengerink (*1893).
Van de Baars vertrok de familie naar Diepenheim.
Garritdina Oldemenger trouwde in 1913 met Egbert Welmer (1890-1980) geboren in Holten. Het stel woonde
eerst op Haarm Luevink (Markelo buitengebied 1.5.100) aan de Lichtmissenweg, om ca 1930 het
nieuwgebouwde Lentfert in de Achterhoek te betrekken.
Janna Oldemenger trouwde in 1918 met Frederik Nijkamp (*1894) van Klein Wassink in Elsen.
Hendrik Jan Mengerink trouwde in 1918 met Hendrika Heideman (*1895); zij gingen ca 1920 op Dannenkamp
(3.1.260) wonen om zich vervolgens omstreeks 1927 aan de Wheedijk (3.1.344) te vestigen.
►
De familie Gerrit Jan Schutte - Janna Altena woonde van ca 1913 tot ca 1916 op de Baars. Gerrit Jan
was geboren in Dalfsen, Janna in Ambt Delden. Zij brachten zoon Albertus Gerrit Jan (*1906) mee. Op de Baars
werd in 1914 nog dochter Janna Gerritdina Schutte geboren. De familie vertrok omstreeks 1916 naar AmbtDelden.
►
Vanaf ca 1916 woonde kort de familie Albert Wissink - Jenneken Heumann op het door Albert
gekochte erf. Zij kwamen toen met hun 3 kinderen Arend Jan (*1913), Hermina Alberdina (*1914) en Gerrit
(*1916) van Nieuw Wiemerink (3.3.145). Albert overleed in 1918 aan de Spaanse griep. Jenneken hertrouwde in
1919 met Egbert Bomans van Veldman (3.3.100); zij bleven nog kort op de Baars wonen om zich vervolgens
voorgoed op Veldman te vestigen.

►
Van omstreeks 1920 tot 1930 woonde Reintjen Mombarg-Woestenenk met kinderen op de boerderij.
Reintjen (1853-1944) geboren in Vorden was weduwe geworden van Berend Mombarg, ca 1848 geboren te
Vorden en in 1911 overleden in Diepenheim. Reintjen kwam vanuit Vorden; de zonen Jan Hendrik (1885-1945)
en Frederik (1889-1978) en dochter Berendina (*1893) vanuit Diepenheim op de Baars. Jan Hendrik bleef
ongehuwd, Berendina trouwde in 1922 met Hermannus Wesseldijk in Diepenheim en Frederik huwde in 1923
met Hendrika Bolink (*1898) uit Holten. Dit paar kreeg op de Baars 2 kinderen: Berend Jan (*1921) en Hendrik
(*1928). In 1930 vertrok de familie naar Groot Aaftink (De Jente), het huidige Mombarg in Elsen.
►
In hetzelfde jaar dat de familie Mombarg vertrok, kwamen Gerrit Hendrik Slijkhuis en zijn vrouw
Berendina Markerink vanuit Borculo op dit erf. Gerrit (*1887, Neede) en Berendina (*1891, Borculo) hadden 4
kinderen: Arendina Willemina (1914-1998) die in 1936 trouwde met Gerrit Jan Krijgsman op Brookman aan de
Domelaar, Hendrika (*1916) die in 1939 huwde met Hendrikus Heuvelink uit Diepenheim en tijdelijk ook op de
Baars woonde alwaar dit paar de zonen Gerrit Hendrik (*1941) en Gerard Johan (*1943) kreeg, Wilhelmina
Everdina (*1918), die in 1942 naar Lochem vertrok en Bertha, geboren in 1924. In 1943 verliet de familie
Slijkhuis erve de Baars om terug te keren naar Borculo.
►
Vanaf 1943 woonden Gerrit Wissink en vrouw Jenneken Hesselink op de Baars.
Gerrit was in 1916 geboren op Nieuw Wiemerink (3.3.145) en was de zoon van Albert Wissink en Jenneken
Heuman. Kort na zijn geboorte waren, zoals hiervoor al aangegeven, zijn ouders naar de Baars verhuisd. Kort na
het hertrouwen van zijn moeder met Egbert Bomans verhuisde Gerrit mee naar Veldman (3.3.100). In 1942
trouwde Gerrit met Jenneken Hesselink (1918-2008). Zij was geboren op Hesselink in het Stokkumerbroek
(2.3.115).
Het paar had geen kinderen. Na het overlijden van Gerrit in 1985, bleef Jenneken nog tot 1988 op Baars wonen.
Hierna woonde zij op diverse adressen, het laatst in Laren bij Gerrie (“tante-zegster”) en Gerrit Kettelarij. In
2008 is zij daar op 90-jarige leeftijd overleden.
►
In 1988 werden Jan Theijink en Marie-José Theijink-Katier eigenaar van het huis dat zij in hetzelfde
jaar ook gingen bewonen. Jan en Marie-José woonden hiervoor in Goor. Zij waren getrouwd in 1983. Jan werd
in 1961 geboren in Goor en Marie-José eveneens in 1961 op Katier in Wiene in Ambt-Delden. Wonend in
Herike kregen Jan en Marie-José drie kinderen: Jacolien (*1992), Jorden (*1994) en Marijn (*1996).

