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3.3.145
Erve Nieuw Wiemerink
1912
Rijssenseweg 53

Historie boerderij
27-6-1917
Te huur voor den tijd van zes jaren, aanvangende
den 22 februaris a.s. een nieuw gebouwde boerderij
staande te Herike onder Markelo, bestaande uit
landbouwerswoning met daarbij gelegen wei- en
bouwland benevens eenige veengrond en heide.
Aanwijzing doet, en inlichtigen geeft de eigenaar
Berend Jan Beldman, op Wiemerink te Herike.

In 1912 werd hier een klein boerderijtje gesticht door
Berend Jan Beldman, de toenmalige boer op Wiemerink
(3.3.140) die voornemens was te gaan pensioeneren,
vandaar de steen in het huis met de tekst: erve Wiemerink.
Het pand is in 1985 volledig verbouwd en ook daarna
geregeld verbouwd, maar nog steeds eigendom van de
bewoners van het oude Wiemerink, de gebroeders ten
Voorde, die ook de veestalling nog zelf gebruiken.

Bewoners:
►
Eerste bewoners, van 1912 tot 1916, waren Albert Wissink (1888-1918) en Jenneken Heumann (18881961). Albert was een zoon van Gerrit Wissink en Harmina Goorman die o.a. boerden op Leunkboer (Stokkum
2.1.280). In 1916 vertrokken ze naar de Baars (3.3.070) waar Albert in 1918 overleed. Z’n weduwe ging toen
met haar 3 kleine kinderen naar de boerderij Veldman (3.3.100), waar ze in 1919
trouwde met Egbert Bomans.
►
Nieuwe huurders op Nieuw Wiemerink werden in 1916 Gerrit Jan
Hoekman (1887-1929) en Arendina Johanna Hesselink (*1895). Gerrit Jan was
afkomstig van Snat (3.2.250) en Arendina Johanna van Hesselink in het
Stokkumerbroek (2.3.115), waar ook de oudste dochter werd geboren. Samen
kregen ze 9 kinderen waarvan er 5 op jonge leeftijd overleden. Mei 1928 vertrok het
gezin naar Elsen waar enkele maanden later vader Gerrit Jan kwam te overlijden.
De weduwe vertrok toen met haar kinderen naar haar ouderlijk huis, waar een
maand later haar jongste zoon werd geboren. Die jongste zoon Gerrit Hoekman
bleef op Hesselink en werd daar de opvolger, terwijl moeder Arendina Johanna naar
Holten vertrok waar ze in 1931 hertrouwde met Jan Willem Baltus.
Soldaat Albert Wissink
(*1888)

►
Medio 1928 kwam vanaf Zelhem de nieuwe pachter in de persoon van
Gerrit van Campen (1898-1964) met z’n vrouw Mies Luimes (*1900) waarmee hij
in 1921 was getrouwd. Het echtpaar kreeg 3 zoons: Gerhard Jan (1922-2001) die in Zelhem ging wonen, Jan
(*1926) die trouwde met Dina Oplaat van de Weuste uit Elsen en Wim (*1933) die in 1974 met moeder en
echtgenote Emma Grondman (*1939) vertrok naar Vastert (3.3.245).
►Daarna woonden er achtereenvolgens: de
familie Geurt van de Steeg en Wilma Wendel
die, zeer opvallend in deze buurtschap, een
varken als huisdier hielden en in 1990 opgevolgd
werden door Donald en Lena Oosterkamp
(importeurs van pralines in Enschede) die in
1994 vertrokken, vervolgens veearts Marcel
Holtkamp en Sandra Obdeijn. Daarna de familie
Beelen-Gorel die er o.a. het “Slender You”
exploiteerde en later vertrokken naar de Keujer
aan de Herikerweg (3.1.255).
Tegenwoordig wordt het pand bewoond wordt
door Haiko en Christel Meyer, die in Goor een
beddenzaak exploiteren.
Huidige woning Nieuw Wiemerink

