
Boerderijnummer   5.2.062 

Erfnaam    erve Vinkennest 

Oudste vermelding   1925 

Huidig adres    Oude Rijssenseweg 21 

 

Historie boerderij 

Omstreeks 1927/1928 stond nabij het huidige “Vinkennest” op ‘n Beelt 

(“Bolderman Belt”) het onderkomen van Arent Jan Bouwhuis 

(HochOarnd) die afkomstig was van het naastgelegen boerderijtje 

HochOarnd/Scheperhuusken, het latere HochGerard. Met de aankoop 

van het erfje omstreeks 1927 van Berend Jan Smit van “Tuut’nsmit” 

(pand 5.2.080) werd Arent Jan de eigenaar. 

In 1930 werd achter het onderkomen een nieuwe woning gesticht. 

Arent Jan had toen ca. 1,8 ha grond in zijn bezit. Na zijn overlijden in 

1940 werd de familie Gerrit Bosveld uit Kerspel Goor (familie van 

Arent Jan) de eigenaar. 

Omstreeks 1944 was de timmerman Jan Hendrik Mensink (’n Iemker,) 

de bezitter van het huis inclusief ca. 0,6 ha grond. Het huis ging toen in 

de verhuur en werd verbouwd. De eerste huurder Andries Vink gaf het 

huis de naam “Vinkennest”. 

Rond 1962 werd de woning weer verbouwd. Omstreeks 1965 werd het 

geheel verkocht aan de uit Delft afkomstige arts Johannes Engel, die 

samen met de familie Marks het huis als tweede woning ging benutten. 

In 1986 werd de familie Van Wely-Hofkens de eigenaar. Deze familie 

heeft de woning in 1987 herbouwd. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoner in 1925 in een onderkomen op dit erf was Arent Jan Bouwhuis (1879-1940), ook wel 

genoemd HochOarnd. Hij was in dat jaar weduwnaar geworden en had zijn naastgelegen boerderijtje 

HochOarnd/Scheperhuusken (later HochGerard) verlaten. Deze verlaten boerderij werd toen geveild. 

Omstreeks 1930 verhuisde Arent Jan naar een 

nieuwgebouwd huisje op het erf alwaar hij tot zijn 

overlijden in 1940 heeft gewoond. 

 

► Na het overlijden van Arent Jan Bouwhuis stond 

de woning tijdelijk leeg. Naderhand werd de woning 

verhuurd. “Graanopzichter” Andries Vink en echtgenote 

Cornelia Remijn waren de eerste huurders. Het huis kreeg 

toen de naam ”Vinkennest”. In 1946 werd hier hun zoon 

Rinke geboren. 

De familie emigreerde rond 1947 naar Zuid-Afrika. 

 

► Na het vertrek van de familie Vink kwam de 

familie Mans Leusink hier wonen. De uit Rijssen 

afkomstige voeger Hermannus Leusink (*1916) trouwde 

in 1946 met Hendrika Aleida (Dika) Aanstoot (1925-2005) van Lokjan. Ze woonden eerst in het ouderlijk huis 

van Dika op de Winterkampen. Oudste dochter Johanna (Jopie) werd hier in 1947 geboren. Wonend op het 

”Vinkennest” werden achtereenvolgens geboren: Aleida (Leidy, *1951), Hendrikus (Drikus,*1952) en Janny 

(*1954). Omstreeks 1957 vertrok de familie naar Hengelo. 

 

► In 1956 kwamen hier wonen het pasgetrouwde stel Hendrik Gerrit (Hendrik) Schreurs (1932-2001) van 

Derk Vinkert van de Hochtweg en Jenneken (Jet) Brinkman afkomstig uit Heeten. In het zelfde jaar 1956 werd 

dochter Ria geboren. Zij zou later trouwen met Alfons Nijhof in Enter. In 1958 werd tweede dochter Ina 

geboren; zij trouwde met Hans Schomaker en woont in Goor. 

Niet lang na de geboorte van Ina vertrok het gezin Schreurs naar de Heijinksweg in Goor. Wonend in Goor 

werden nog 4 kinderen geboren. 

 

Het Vinkennest omstreeks 1965 

Het Vinkennest omstreeks 2007 



► Volgende bewoner vanaf 1958 was de oorspronkelijk uit Bergen (L) afkomstige Hubertus Karel (Huub) 

Denissen (1923-2004) met zijn gezin. Oorlogsvluchteling Huub was in 1946 getrouwd met Hendrika (Dika) 

Aanstoot (*1929) van Klook’nGait. Zij woonden na hun huwelijk o.a. aan de Postweg (“Van Schooten”). Daar 

werden hun oudste 4 kinderen geboren: Geertruida Johanna (Johanna, *1946), Willem Jan Gerrit (*1948) die 

vlak na de geboorte overleed, Wilhelmina Janna Gerritje (Willemien, *1950) en Gerrit Jan (Jan, *1956). Tijdens 

het verblijf op het Vinkennest werden nog geboren: Hendrika Cornelia (Ria, *1960) en Willem Jan (Wim, 

*1963); deze is in 1979 is verongelukt. In 1964 vertrok de familie naar de Molenstraat in Markelo-dorp. Hier 

werd in 1971 nog dochter Hubertine Caroline geboren; zij overleed jong in 1973. 

 

► Vanaf omstreeks 1966 werd het huis gebruikt als tweede woning voor de artsenfamilie Johannes Engel 

(Delft) en de familie Marks-Engel. 

 

► In 1986 kwam hier uit Markelo-dorp de familie Van Wely-Hofkens wonen. Ron van Wely (*1946) en 

Anneke Hofkens (1948-2006), waren vanuit Arnhem respectievelijk Ooij (bij Nijmegen) in 1971 in Markelo 

komen wonen. In hetzelfde jaar trouwden zij. Ron werkte op het gemeentehuis. In 1975 werd hun zoon Frank 

geboren; hij woont nu in Arnhem. Anneke overleed in 2006. 


