Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.070
erve VastersJanHendrik / Maag
ca 1867
Oude Rijssenseweg 31

Historie boerderij
Dit boerderijtje is mogelijk omstreeks 1867
gesticht door de familie Lammersen, die
hiervoor in de Bovenberg “aan” Niesman
hadden gewoond (zie pand 5.2.190). De
weduwe Johanna Lammersen-Siegink had
daartoe van de schoolmeester Albert Herm
Boskamp twee percelen heidegrond gekocht.
Het pas gestichte huis had toen huisnummer
E30.
Vanaf ca. 1870 was de zoon Hendrikus
Lammersen de eigenaar. Na diens overlijden in
1891 werd het geërfd door zijn weduwe Fenne
Mentink en de kinderen. Zij bezaten toen ca. 1
ha eigen grond.
In 1900 werden de toenmalige bewoners
Hendrik Jan Maag en zijn zuster de weduwe
Het vroegere VastertsJanHendrik
Gerritdina Tjoink-Maag (MaagDina) de
eigenaren. Na het overlijden van de ongetrouwde Hendrik Jan in 1906 ging het bezit over naar Gerritdina en haar
kinderen. Het boerderijtje was ondertussen ook TjoonkArend gaan heten, genoemd naar Gerritdina’s overleden
echtgenoot.
De steenbakker Gerrit Jan ten Hove (Tichelwerk
Bram; Stockum 2.1.005) was in 1940 de nieuwe
bezitter. Deze verkocht het geheel in 1951 aan
de familie Jan Hendrik Vasters-Zandvoort. Zij
zorgden hier direct voor een tweede woning,
omdat de toenmalige huurders de hoofdwoning
nog niet hadden verlaten.
Na het overlijden van Jan Hendrik in 1972 werd
het vererfd naar zijn weduwe en de kinderen.
In 1991 werden dochter Gerda en echtgenoot
Wim Vedders de bezitters van huis en erf.
Vanaf ca. 2004 zijn kleinzoon Benno Vedders en
echtgenote eigenaren van de hoofdwoning met
een deel van het erf; omstreeks 2010 verkregen
zij het gehele erf.
VastertsJanHendrik in 2007
Bewoners:
►
Bewoonster van dit boerderijtje omstreeks 1867 was Johanna Seegink (of Siegink; 1805-1875; RK)
samen met enkele van haar kinderen. Zij was de weduwe van de in 1862 overleden Hendrik Lammersen en had
ingewoond op de boerderij Niesman in de Bovenberg (5.2.190). Johanna bracht enkele kinderen mee naar het
nieuw gestichte huis: Harmina (*1831) die was geboren in Delden en ongehuwd bleef, Hendrikus (1834-1891)
de beoogde opvolger en Jan Hendrik (1853-1873) die al snel naar Rijssen vertrok, evenwel in 1873 kort terug
kwam (van Hellendoorn) en nog in hetzelfde jaar in Grave (NB) is overleden.
Ook enkele van de op Niesman geboren kinderen kwamen weer kort hier wonen.
►
Zoon Hendrikus Lammersen (1834-1891) trouwde in 1876 met Fenne Mentink (1847-1893) uit Ambt
Delden. Zij kregen 5 kinderen; drie hiervan overleden jong tot zeer jong. Dochter Johanna Hermina (*1881)
trouwde in 1907 te Hengelo met Hermannus Johannes Peters uit Borne. Dochter Gerritdina (1887-1936) huwde
in 1910 in Hengelo met Johannes Onland uit Stad Delden.
In 1890 vertrok de familie Lammersen naar Rijssen. Na het overlijden van Hendrikus in 1891 is Fenne Mentink
in 1892 hertrouwd met de metselaar Bernardus Haverkate en verhuisd naar Goor.

►
Komend van pand 5.2.060 waren Gerri(t)dina Maag (1864-1945) en haar ongehuwd gebleven broer
Hendrik Jan Maag (1841-1906) de volgende bewoners van dit boerderijtje. Gerridina trouwde in 1890 met Arend
Jan Tjoink (1857-1898) van Tjoonk/in het Veld (5.2.090). Gerridina en Arend Jan kregen 4 kinderen: Gerrit Jan
(1891-1948) die vooreerst nog op Maag bleef wonen, Hermina Johanna (1892-1911) die jong overleed, Janna
(*1894) die in 1917 trouwde met Jan Harmen Hoevink en naar Holter Borkeld vertrok en Jan Hendrik Tjoink
(1897-1975) die in 1927 zou trouwen met Jenneken Leferink op de Lookappe en omstreeks 1930 het boerderijtje
Maag/Kapp’nJenne (Oude Rijssenseweg 10) stichtte.
Kort inwonend, van ca. 1895 tot 1897 en blijkbaar ook komend van pand 5.2.060, was het gezin van de broer
van Gerridina en Hendrik Jan: Jan Hendrik Maag (1853-1941), echtgenote Willemine Hoevink (1863-1951) en
dochter Johanna (*1883). In 1896 werd nog hun dochter Hendrika Wilhelmina geboren. Omstreeks 1897 vertrok
deze familie naar Markelo-dorp (Dorpsgeschiedenis, het latere “Völkers”).
►
Gerrit Jan Tjoink (1891-1948), gemeentearbeider, huwde in
1919 met Christina Beldman (*1896) van de Moes (Hericke 3.3.390).
Voordat dit paar omstreeks 1923 naar de Keite (het latere
MaagOarendJan, Marckelo 1.3.320) verhuisde, hadden zij 2 kinderen
gekregen: de in 1919 voor hun huwelijk geboren dochter Dina
(Dineke) en de in 1920 geboren zoon Arend Jan Tjoink.
►
Volgende bewoners van deze boerderij omstreeks 1939
waren de leden van de familie Ten Tije. Arbeider Jan Hendrik ten Tije
(1906-1945) huurde de woning van Gerrit Jan ten Hove. Jan Hendrik,
geboren op Endemanshutte (Marckelo 1.3.280), was in 1930 getrouwd
met Johanna Gerritdina Ruiterkamp (Soes-Hanna, 1910-1989),
geboren op Graads (Beusbergen 2.4.136). Zij hadden in Herike op ’n
Tip (Hericke 3.1.225) en in Markelo op de Kistemaker
(Dorpsgeschiedenis 1.1.040) gewoond. Bij aankomst op Maag hadden
zij 3 kinderen: Berend Jan ten Tije (1933-2011) die in 1955 in
Hengelo zou trouwen met Johanna Maria Derkink, Janna Hendrika
(Janna) ten Tije (1934-2001) die in 1955 in Goor trouwde met Dirk
Trouwfoto Hanna Zandvoort (*1921) en Jan
Hendrik Verdriet en Hendrik (Henk) ten Tije (1936-1992) die in 1963
Hendrik Vasters (*1914)
trouwde met Arendina Mengerink en eveneens in Goor ging wonen.
In Elsen werden geboren: Gerrit ten Tije (*1940) die ongehuwd is gebleven, Hendrika Johanna (Dika) ten Tije
(1942-1954) die jong -op haar 12e verjaardag- is overleden, Jan Hendrik (Jan) ten Tije (*1943) die trouwde met
Jannie van den Burg en naar Goor vertrok en Johan ten Tije (*1945) die in 1975 zou trouwen met Hetty
Piereweier uit Enschede en in Markelo-dorp is gaan wonen.
Vader Jan Hendrik ten Tije overleed in 1945 als gevolg van een noodlottig ongeval bij het bomen kappen.
Weduwe Hanna Ruiterkamp hertrouwde toen in 1947 met de weduwnaar Hendrik Jan Haar (1906-1987) uit
Hellendoorn. Hendrik Jan had al kinderen, waarvan er in ieder geval 2 op Maag hebben gewoond: Johan Haar
die trouwde met Diny Dennenberg en naar Goor vertrok en Janna Haar die later naar Ommen is verhuisd. Uit het
huwelijk van Jan Hendrik en Hanna werd in 1948 een tweeling geboren: Jan Hendrik en Mientje Haar, waarvan
Jan Hendrik in 1971 zou trouwen met Maria (Ria) Beverdam uit Nijverdal en zich aan de Luttekeveldweg zou
gaan vestigen en Mientje die ca. 1965 zou trouwen met Herman Mengerink in Goor. Tenslotte werd in 1949 nog
Gerrit Jan Haar geboren; hij trouwde in 1989
met Gloria Reuling en woont in Markelo-dorp.
Omstreeks 1952 vertrok de familie Haar/Ten
Tije van Maag en ging toen gehuurd wonen op
Groot Nijland aan de Roudaalterweg (Marckelo
1.5.010).

Jan Hendrik Vasters en Hanna Vasters-Zandvoort op de
brommer; op de achtergrond dochter Gerda

►
In 1951 kwam de familie VastersZandvoort naar het door hen aangekochte
boerderijtje. Zij woonden het eerste jaar nog in
een op het erf gesticht (kook)huisje omdat de
familie Ter Haar/Ten Tije nog het woonhuis
bewoonde.
Jan Hendrik Vasters (1914-1972), geboren op
Vastert in de Bovenberg (5.2.150), was in 1948
getrouwd met Johanna Alberta (Hanna)
Zandvoort (1921-1996) van HochJan aan de

Winterkamperweg 28; het paar woonde de eerste 3 jaren van hun huwelijk nog op dit erf. Zij kregen 2 dochters.
Dochter Gerritdina (Diny), geboren in 1948, trouwde in 1971 met Hendrik J. (Henk) Olijdam en vertrok naar
Olydam bij het Nijenhuis in Diepenheim. In 1951 werd op Maag Gerritdina Berendina (Gerda) geboren die in
1969 trouwde met Jan Willem (Wim) Vedders aan de Roosdomsweg.
►
Benno Vedders (*1970), zoon van Wim Vedders en Gerda Vasters, ging vanaf 1997 het huis van zijn
grootmoeder bewonen. Benno trouwde in 2003 te Almelo met de predikante Jerina Dina (Rienke) Dekker
(*1970), geboren in Middelburg. Benno en Rienke kregen twee kinderen: Francina Gerritdina (Jerina), geboren
in 2005 en Johanna Jacomina (Jasmijn), geboren in 2007.

