
Boerderijnummer   5.2.148 

Erfnaam    erve Letink en Immink 

Oudste vermelding   ca 1863 

Afgebroken    ca 1892 nabij Groningeresweg 

 
Historie boerderij 

 
Ongeveer tegenover (ten zuiden van) de plaats waar later RoosTeuns (5.2.145) z’n huis bouwde heeft een 

boerderijtje gestaan. Het werd mogelijk omstreeks 1863 gesticht door Hendrik Vasters (van pand 5.2.150) op 

landbouwgrond (perceel A407) gekocht van Fredericus Megelink. Hendrik deed het boerderijtje in 1878 met 2,5 

ha grond over aan zijn schoonzoon Gerrit Jan Immink. Deze breidde het grondgebied uit tot ca. 11 ha. 

Na het vertrek van de laatste bewoners werd de boerderij in 1891 met 6,5 ha grond, waarvan een gedeelte de 

Zwemkolk werd genoemd, aangekocht door Teunis Wevers van Roos die het pand in 1899 liet slopen. 

 

Daar het boerderijtje reeds omstreeks 1863 bestond werd het hoogstwaarschijnlijk vanaf die tijd door Hendrik 

Vasters verhuurd. De volgorde van de huisnummering in die periode maakt het hoogst aannemelijk dat de 

familie Gerrit Jan Letink (junior) de mogelijk eerste huurder van dit erfje was. Gerrit Jan Letink was boerwerker 

bij Haykers en trouwde in 1861 met de dochter des huizes Hendrika Haykert. Omstreeks 1863 verhuisde het 

gezin naar een woning die in de registraties wordt vermeld tussen de beschrijvingen van de panden Straatman 

(5.2.130) en Megelink (5.2.150). Als buren-getuigen bij de geboortes worden veelal bewoners van Straatman 

vermeld, echter een enkele keer ook bewoners van de Schotjan (5.2.010) en de Piet (5.2.022) in het Diependaal 

en Megelink. 

Nadat de familie Letink in 1871 naar Holten vertrok (zij woonden later, vanaf ca. 1879, op de Kiete, pand 

5.1.050), woonde hier tot 1874 de familie ten Zende-Hofmeijer. 

 

Vanuit de registraties behorend bij het boerderijtje “Immink” is bekend dat hier vanaf circa 1874 de familie 

Arend Jan Nijmeyer woonde. De familie Nijmeyer werd omstreeks 1878 opgevolgd door de (nieuwe) eigenaar 

Gerrit Jan Immink, getrouwd met Hendrik Vasters’ dochter Geertrui. 

 

Bewoners “Letink”: 

 

► Boerwerker Gerrit Jan Letink jr. (1829-1899), afkomstig van het met ”in ’t Veld” aangeduid boerderijtje 

(waarschijnlijk pand 5.2.090), trouwde in 1861 met Hendrika Haijkert (1831-1878) van Haykers (pand 5.2.040). 

Op Haykers werd nog hun zoon Gerrit Hendrik geboren (1861-1928). Hierna kwamen, wonend op ”Letink” 

(vanaf ca. 1863) nog 3 kinderen: Maria (1864-1877), Berend Jan (1865-1939) en Hendrika (1869-1884). In 1871 

verhuisde de familie naar Holten waar nog zoon Jan Hendrik (*1872) werd geboren. Na nog een verblijf in 

Rijssen keerde de familie omstreeks 1879 terug naar Elsen en ging wonen op de Kiete. Zie verder bij “de Kiete”, 

pand 5.1.050. 

 

► In 1871 kwam in de woning “Letink” de familie ten Zende-Hofmeijer wonen. 

De op Timmerjan (Hericke 3.2.230) geboren Jan Hendrik ten Zende (1829-1899) en echtgenote Berendina 

Hofmeijer (1843-1906) van Hellejansgoor’n (Hericke 3.3.080), getrouwd in 1864, woonden tot circa 1870 in 

Rijssen. Van 1871 tot 1874 woonde het gezin hier op “Letink”. Daarna, van 1874 tot circa 1880 woonde de 

familie op Karmerood aan de Goorseweg om vervolgens naar Hellejansgoor’n te verhuizen. Na 1890 vertrok de 

familie naar Usselo. 

Berendina en Jan Hendrik hadden in Rijssen al 2 kinderen gekregen: Tone (1865-1923) die in 1894 in Enschede 

trouwde met Geertruida van Lochem uit Haaksbergen en Geertrui (1868-1920) die in 1896 in Lonneker huwde 

met Herman Snuiverink uit Enschede. Op “Letink” werd Gerredina (1871-1932), aangegeven door Hendrik 

Vasters, geboren; zij trouwde in 1894 met Gerrit Hendrik Zendman in Goor. Na het vertrek uit Elsen kwamen 

nog 4 kinderen ter wereld: Berend Jan (1874-1894), Johanna (*1877), Gerrit Hendrik (1881-1942) en Garritje 

(1885-1918). 

 

Bewoners “Immink”: 

 

► Vanaf circa 1874 woonde hier, waarschijnlijk als opvolger van de familie ten Zende, het in 1873 

getrouwde paar Arend Jan Nijmeyer (1847-1929) en Aaltjen Velderman (1851-1893). Arend Jan was geboren op 

de boerderij Rierink in Stokkum (Stockum 2.2.110) en Aaltjen was afkomstig van de boerderij Roessink/de 

Metseler (Marckelo 1.2.500). Het paar had bij aankomst al een dochter Janna (1873-1950) die zou trouwen met 

Sas Haan uit Holten en in Goor is gaan wonen. 



Op deze boerderij werden nog 3 kinderen geboren, elke keer aangegeven door de buren Hendrik Vasters (pand 

5.2.150, eigenaar van de woning) en Berend Jan Nijhof (pand 5.2.130, vlakbij). 

Zoon Jan Hendrik (*1875) overleed in zijn eerste levensmaand. (Weer) Jan Hendrik (1876-1949) trouwde in 

1899 met Johanna ter Welle en werd boer op de Bute aan het Beukenlaantje (Beusbergen 2.4.160). Zijn 

tweelingbroer Harmen (*1876) werd slechts 2 maand oud. 

De familie Nijmeyer-Velderman vertrok in 1878 van deze boerderij en kwam uiteindelijk rond 1885 op een 

nieuwgebouwde boerderij op het Kappeler (Marckelo 1.6.020, Dikkeboer) terecht. In totaal werden uit het 

huwelijk 12 kinderen geboren. 

 

► Geertrui Vasters (1850-1918) en Gerrit Jan Immink (1841-1889), getrouwd in 1876, werden omstreeks 

1878 de bewoners van dit huis. Geertrui was geboren op Groot Nijsink/Niesman (pand 5.2.190) en Gerrit Jan op 

Immink in Herike (Hericke 3.3.030). Na hun huwelijk woonden zij kort in Rijssen. Geertrui en Gerrit Jan kregen 

7 kinderen. De oudste dochter Johanna, geboren in 1878 in Rijssen, overleed al in 1879 in Elsen. In hetzelfde 

jaar werd weer een dochter met de naam Johanna geboren; zij overleed in 1893 in Goor. Hendrika Johanna 

(*1881) trouwde in 1903 met Gerrit Jansen in Goor (de zoon van de hierna genoemde Johannes Antonie). Jan 

Hendrik (*1883) overleed in zijn geboortejaar. Jenneken (*1884) trouwde in 1912 met Gerrit Hendrik Kevelham 

van de Köster aan de Goorseweg (Beusbergen 2.4.141) en verhuisde naar Goor. Berendina (*1886) werd slechts 

3 jaar en jongste dochter Gerritdina Johanna werd geboren in 1889; zij overleed al in 1891. 

Omstreeks 1890, na het overlijden van Gerrit Jan, vertrok de familie naar Goor alwaar Geertrui hertrouwde met 

de fabrieksarbeider en weduwnaar Johannes Antonie Jansen, geboren in Amsterdam. 

Na het vertrek van de familie werd het boerderijtje verkocht en naderhand afgebroken. 


