Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.1.156
erve Nieuw Eeftink
1971
Elsenerveldweg 8-10

Historie boerderij

Luchtfoto bedrijfscomplex Eeftink omstreeks 1995

In het kader van de ruilverkaveling Markelo-Holten
werd hier in 1971 een nieuwe boerderij gesticht door
de familie Vinkers-Wessels afkomstig van de aloude
boerderij Eeftink van de Kemperweg (5.2.500). Er
werd een nieuw dubbel woonhuis bijgebouwd. Een
Bentheimer waterput verhuisde mee van de oude
boerderij Eeftink. Omstreeks 1990 werd er een
nieuw woonhuis bijgebouwd voor de zoon en
opvolger Erik Wessels.Vanaf 2005 woont de familie
Wessels-van Vuuren in het grote woonhuis en
moeder Wessels-Vinkers in het in 1990 gebouwde
huis. Aanvankelijk was de bedrijfsoppervlakte 32 ha,
maar inmiddels is dit uitgegroeid tot 50 ha. In 2009
is de ligboxenstal flink uitgebreid zodat er plaats

kwam voor ruim 130 melkkoeien.
Bewoners:
►
Eerste bewoners waren dus Hendrik Jan Vinkers (1911-1979) met zijn tweede vrouw Aaltje Nijland
(1913-2004) en de dochter uit Hendrik Jan’s eerste huwelijk Johanna Frederika Vinkers (Hanna/Hanneke,
*1938) met haar echtgenoot Gerrit Wessels (19342009) afkomstig uit de buurtschap Ypelo bij
Wierden. Gerrit Wessels was als CDA-lid 21 jaar
gemeenteraadslid van de gemeente Markelo en 12
jaar wethouder. Daarnaast bekleedde hij nog een
aantal andere functies. Het jonge paar had 3
kinderen: Anja (*1961) die trouwde met Leo Hoff
uit Rijssen en naar Zwolle is verhuisd, Ineke (*1962)
die getrouwd is met Hans Aanstoot uit Holten en in
Rijssen is gaan wonen en de zoon Erik die de
opvolger werd.
Na het overlijden van Gerrit Wessels in 2009 is
Hanneke Vinkers in 2015 hertrouwd met Herman
Broeze (*1934) uit Ypelo.
►
Erik Wessels (*1966) trouwde in 1990 met
Marieke van Vuuren (*1967) die geboren is in
Boesingheliede gemeente Haarlemmermeer. Het
paar heeft 4 zonen: Matthijs (*1992), Geert (*1994), Joost (*1997) en Sander (*2001).
Gerrit Wessels (*1934) krijgt door zijn vrouw Hanna Vinkers
(*1938) een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Burgemeester
Buma kijkt goedkeurend toe

