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5.2.042
woning Lentfersweg
ca 1960
Lentfersweg 1

Historie huis
De uit een directiekeet onstane houten woning Lentfersweg 1 is eigendom van de familie Holterman op Haykers.
Vanaf omstreeks 1961 woonden hier de jachtopzieners die in dienst waren van de jachtcombinatie Ter Horst uit
Rijssen en hun werkgebied op de Borkeld en in het Elsener veld hadden:
Van ca. 1961 tot 1968: Familie Simon Derksen.
In 1943 kwam de uit Elst (G) afkomstige Simon Derksen (1903-1972) naar Elsen waar hij als jachtopziener in
dienst trad bij de jachtcombinatie Ter Horst uit Rijssen. Hiervoor werkte hij in De Woeste Hoeve. In Elsen
woonde hij eerst enkele jaren op SchotJan (5.2.010). Hierna, omstreeks 1946, vertrok hij naar het huisje van Van
der Weide op de Bovenberg, later eigendom van Ab Klein Teeselink. Omstreeks 1961 verhuisde hij naar deze
woning Lentfertsweg 1. Na zijn pensionering ging hij aan de Roosdomsweg in Markelo-dorp wonen.
Simon Derksen was getrouwd met Maria Antonia van Welij (1903-1975). Zij hadden 2 kinderen: Dirkje (19251992) die in 1954 is getrouwd met Johannes (Jan) Bargboer uit Rijssen en in Goor ging wonen en Francina
(*1928) die trouwde met de eveneens uit Rijssen afkomstige klokkenmaker Johan Lambertus (Hans) Bruins; zij
woonden achtereenvolgens in het Rijssener veld (tot 1954), Dordrecht, Californië en Markelo (Lammertinkweg);
na het overlijden van Hans in 1992 verhuisde Francina naar Wierden.
Van 1968 tot 1974: Familie Gerrit Volmer.
De uit Deurningen afkomstig jachtopziener Gerrit Volmer (*1938) trouwde in 1973 met Betsy Reijners uit Olst.
Uit een eerder huwelijk had hij een zoon Peter (*1966). Wonend in Elsen werd in 1969 dochter Linda geboren.
In 1974 ging Gerrit Volmer bij de veldpolitie werken waarbij de familie naar Almen vertrok. Hierna verhuisde
het gezin nog naar Wijk bij Duurstede om vervolgens in Delden te gaan wonen.
Van 1974 tot 1981: Familie Ko (*1935) en Jopie (*1938)
van der Kleij.
Deze familie kwam in Elsen wonen vanuit Woerden.
Eerder, in 1963 in Oudewater hadden zij de tweeling Kees
en Ans gekregen. In 1981 vertrok de familie naar Ampsen
om naderhand nog in Zutphen, Markelo en Almelo te gaan
wonen.
Van 1981 tot ca. 2006: Familie Henk van Os.
De laatste jachtopziener die hier woonde was Henk van Os
(*1957), afkomstig uit Avereest. Echtgenote Jolanda
Twilhaar (*1960) kwam uit Balkbrug. Tijdens hun verblijf
in Elsen kreeg het stel 3 kinderen: Jeroen (*1985), Ben (*1987) en Sander (*1992). Er kwam een scheiding en in
2005 vertrok Jolanda met de kinderen Jeroen en Sander naar Holten. Omstreeks 2006 vertrok Henk met zoon
Ben naar Markelo-dorp.
Na 2006 wordt de woning steeds voor kortere tijd verhuurd, o.a. aan woningzoekenden. Bert Vorkink en Wilma
Harmelink waren de eerste huurders.

