
Boerderijnummer   5.2.150 

Erfnaam    erve Megelink/Vasters 

Oudste vermelding   1297 

Huidig adres    Bovenbergweg 3 

 
Historie boerderij 

 

Op 4-6-1297 komt de naam Megeldinc reeds voor in het archief van het Huis Almelo en het heeft betrekking op 

een testament: Egbertus, Heer van Almelo, vermaakt hierbij o.a. aan zijn tweede echtgenote het vierde gedeelte 

van de grove en smalle tienden van Megeldinc. 

8-11-1455. 

Roloff van Bevervorde, ambtman van Twente, verkoopt aan het convent van Albergen de halve tienden over o.a. 

het erve Meghelding in het gericht Rijssen. 

1475. Schattingsregister. 

Een gewart erve. 2 s., bet. 1½ golden r.g. 

  
2-6-1483. 

Gherhardus van Ubach, prior te Albergen, had voor 105 gulden een rente van 7 mud rogge uit het halve erf 

Meghelding gekocht en heeft het nu overgedragen aan het op nieuwe gestichte Gasthuis van de Heilige Geest te 

Almelo. 

1561. 

0029 Hoge Bank en Klaring. Inventaris  Tweede afdeling: Procesdossiers  II Klaring  

5 Schouten- en landgerichten, b Drostambt Twente. nr 492. 

Gerichtelijke verklaring voor de richter van Kedingen op verzoek van de pater en broeders van het klooster te 

Albergen door Roelof Ribbertink, Berend Wicherink en Berend Assinck over de tiendbaarheid van een stuk land 

of 'hoerne' van Johan Megeldink in de buurschap Elsen, kerspel Rijssen, richterambt Kedingen. 

1601/1602. Verpondingsregister. 

Megelt, 5½ mudde landes, na het olde op 8½ mudde, ein probstesguedt, gifft jarlix 2 goltgulden, darup staen 800 

goltgulden hoevetsumb, 3-7-8. 

In genoemd verpondingsregister komt Meegeldink of Meegelt ook voor in de archieven van de Proosdij 

Oldenzaal. 

1604. 

De tienden (Albergen) brachten op 9 mud rogge en 9 mud boekweit van ieder der volgende erven: Megelinck, 

Boesinges, Loynck, Tevenbrinck, Everdinck, Toynck, Bloemelinck en Evynck. Dit zaad werd na Deventer 

gereden. Alle rogge en boekweit uit 1604 werden op 2 April verkocht aan een Fries, te weten schipper Joucke 

van Harlingen. In twee reizen werd alles opgehaald en geleverd. 

1675.  

Vuurstedenregister. 1 vuurstede. 

1683. 

Megelinck geeft thiende groff en smal daer onder behoren deese parcelen: 

De Hoorne. 

Den Swomme Kolck bij Hegemans lant. 

Den Toeve Camp bij Niesincks lant. 

De Teffet bij Aefftincks lant. 

In de Welle een camp. 

Den Hoornen Belt. 

Den Hacht bij Nijsincks lant. 



Een kamp op den Apenbarch bij Oyncks lant. 

't Lange Stucke voor Toessincks lant. 

 

In 1707 lenen Jan en Hille Megelink geld met als onderpand hun vrije en onbeswaerde hoymate genaemt de 

Vliermate groot 3 dagwerck en het Nieuwe Slagh groot 2 dagwerck te Elssen gelegen. 

 

In 1746 vinden we nieuwe pachters op Megelink, en wel Arent Berentsen Beuse en vrouw Swenneken Lammers 

Costede. Zij verkopen dan aan Gerrit Waenders en huysvrouw Geertien een stucke bouwlant, vrij en allodiael, in 

den Boomkamp tussen de landerijen van Willem Esinck en Jannes ter Harmsel in den Enter Esch. 

 

RAO. 4.1.1. Ridderschappen in Overijssel. Inv.nr. 810. 

Midden 18e eeuw. 

Stukken betreffende het verzoek van Jan Megelink, bouwman van het tinsplichtige erve en goed Megelink te 

Elsen, aan de Ridderschap om zijn goed te mogen bezwaren. 

1749. 

Jozef van Regteren, eygenaar van het erve en goet Megelink, heeft aengegraven bij an een seeker stukke boulant 

een kleyn hoekjen na oogmerk groot 1 spint insgelijk getaxeert op f 5,-. 

 

RAO. 214. Archief Huis Almelo. 

Inv.nr. 2360. 

1750-1751. 

Stukken betreffende de gerechtelijke verkoop wegens achterstallige belastingen en de lossing door de weduwe 

van de heer van Almelo van het erve Megelink in de buurschap Elsen. Met retro-acta 1721-1744. 

 

In 1751 geeft Jurriaan Jalink aan bij gerichtelijke distractie van de Heer Hendrik Jan Bos voor f 330,- aangekogt 

te hebben (een deel van?) het erve en goed Megelink. 

 

In 1752 heeft Tobias van Ommen aangegeven van haar Exellentie de Gravin Douariere van Rechteren tot 

Almelo aangekogt te hebben het erve ende goede Megelink voor f 2700,-. 

 

RAO. 54.2. Processtukken R.A. der stad Goor. Inv.nr. 158. 

1753-1754. 

Sophia Juliana Gravin van Castell Rudenhausen, wed. van Adolph Hendrik Graaf van Rechteren, in leven 

vrijheer van Almelo en Friezenveen, landdrost van Salland etc, requirante, 

ca Tobias van Ommen, gerequireerde, 

inzake vordering tot betaling der kooppenningen met rente van het door gerequireerde gekochte erve en goed 

Megelink gelegen in het gericht Kedingen, buurschap Elsen. 

 

In 1772 kopen Fredrik Sendink thans Megelink en huisvrouwe Janna Megelink van den Heere Christiaen 

Albrecht Graeve van Rechteren tot Borgbeuningen en van den Heere van Heeckeren tot Overlaar het Megelink 

voor f 2600,-. 

Zij lenen daarom f 2000,- van Gerrit Meddelhorst met als onderpand het erve Megelink met de bouw- en 

hooylanden, welke laatste bedraagt 12 dagwerk. 

 

In 1805 koopt Egbert Wolters uit Almelo de tienden gaande uit het erve Megelink. 

 

De boerderij Megelink nu Vastert is een zeer oude boerderij die al in 1297 als Megeldinc genoemd wordt in een 

testament in het archief van het Huis Almelo. Het erf was toen eigendom van de Heer van Almelo. In 1601 

kwam deze boerderij ook voor in de archieven van de Proosdij Oldenzaal, de toenmalige eigenaar. 

Het convent van Albergen werd in 1455 eigenaar van de halve tienden over het erve Meghelding. 

In 1707 werd de boerderij gepacht door Jan en Hille Megelink en in 1746 waren Arent Berentsen Beuse en zijn 

vrouw Swenneken Lammers Costede de nieuwe pachters. In 1752 verkocht de Gravin van Rechteren tot Almelo 

het erf aan Tobias van Ommen voor 2700 gulden. Hierover werd in 1753-1754 in Goor nog een rechtzaak 

gevoerd “inzake vordering tot betaling der kooppenningen”. 

In 1772 verkochten de eigenaren, de Graaf van Rechteren tot Borgbeuningen en de Heer van Heeckeren tot 

Overlaar de boerderij aan de bewoners Fredrik Sendink en Janna Megelink. 

De veestapel bestond in 1811 uit 2 paarden, 24 schapen, 3 koeien, 4 vaarzen en 2 kalveren. 



In 1830 was het erf eigendom van de erven Arent 

Megelink en was de grondoppervlakte ruim 14 ha. Uit 

de markeverdeling omstreeks 1854 werd 15 ha 

verkregen zodat de totale opervlakte ruim 29 ha. werd. 

Omstreeks 1878 werd de boerderij met 13 ha grond 

verkocht aan Hendrik Vasters. De resterende grond 

raakte versnipperd over verschillende kopers. De 

familie Vasters-Achterkamp was afkomstig van de 

boerderij Groot Nijsink. Hun nieuwe boerderij zou dan 

ook eerst Niesman gaan heten, echter naderhand werd 

dit in het spraakgebruik Vastert. 

Hendrik Vasters bezat nog een mogelijk omstreeks 

1863 gebouwd boerderijtje, gelegen aan wat nu de 

Groningeresweg heet (5.2.148). Zijn schoonzoon werd 

in 1878 de eigenaar van dit boerderijtje. 

De bedrijfsoppervlakte van Niesman/Vastert bleef 

constant op ongeveer 13 ha. Arend Jan Vasters (*1911) was de laatste boer op deze boerderij, al hield hij zich 

voornamelijk bezig met de veehandel. Toen zijn jongste dochter uit het ouderlijk huis vertrok verdeelde Arend 

Jan zijn onroerend goed, waarbij de boerderij in handen kwam van zoon Jan Vasters van de Groningeresweg. 

Het hele huis is nu ingericht als woonhuis en wordt bewoond door Jans zoon Andre met zijn gezin. 

Sluitsteen boven de oorspr. niendeure HV BDN 1915 (Hendrik Vasters  BerenDina Nijland). 

Er bevond zich nog een zandstenen paardekribbe op het erve met de initialen I.S.M. en G.T.K. met het jaartal 

1823. (Jan SentMan en Geertruida ter Keurst en zij woonden op erve Effink; niet duidelijk is hoe deze kribbe op 

Megelink is gekomen). 

 
Ook vroeger werd er kattekwaad uitgehaald. De volgende anecdote heeft zich afgespeeld zo rond 1900: Traditiegetrouw 

werd er in de novembermaand een varken geslacht op het Megelink. Tegen de avond hing het aan de ladder. Toen de 

huisslachter het verder wilde afsnijden was het verdwenen. Een speurtocht in het donker rondom de boerderij en in de sloten 

had geen resultaat. De noabers konden het "vetpriezen" wel vergeten en ieder ging naar huis. De volgende morgen kon, bij 

het licht worden, de boer zijn ogen niet geloven: zijn vermiste slachtvarken hing "hoog en droog" in een voor het huis 

staande kerseboom! 

 

Bewoners: 

 

► Het echtpaar Hendrick Megelink (†ca. 1670) en Gertien Wilgerinck zijn de eerste bewoners die 

genoemd worden op deze boerderij. Het was waarschijnlijk het tweede huwelijk van Hendrick waaruit 3 

kinderen werden geboren. In 1644 werd Altien gedoopt, in 1646 Herman en in 1650 Jenneken die in 1671 

trouwde met Jan Egbersen Aftinck (5.3.140). Van Hendrik zijn mogelijk uit een eerder huwelijk nog 4 kinderen 

bekend t.w. Jutte die in 1652 trouwde met Jan Jansen op Teembrinck (5.2.250), Tonis die in 1662 trouwde met 

Gertien Jansen Rorink in Enter en in 1667 nog met Jenken Gerijtsen Effinck (5.3.050), Jan die in 1669 trouwde 

met de weduwe Frerikien Derksen uit Holten en de waarschijnlijk oudste zoon (ook) Jan die de opvolger werd. 

 

► Jan Megelinck trouwde in 1650 met Jenken Oink van Oding/Oonk (5.3.030). Het paar kreeg 9 kinderen. 

Hendrick werd geboren in 1651. Jan (*1653) overleed jong. Egbert (*1657) trouwde in 1696 met de weduwe 

Hermken Hungering in Stokkum (Stockum 2.1.130, de Hunger). Berent werd geboren in 1659, Engele (1660-

1695) trouwde met de weduwnaar Jan Menssing, Scholte te Stokkum (Stockum 2.1.210). Jenneken 1663 

overleed jong. Een volgende Jenneken werd geboren in 1664. Gerijt (*1669) kreeg een zoon Willem, welke 

trouwde met Aeltjen Lieftink in Lochem en Jan (*1654) werd de opvolger. 

 

► Jan Megelinck (*1654) trouwde in 1687 (op dezelfde dag als zijn zuster Engele) met Hella (Hille) 

Mensing, dochter van Hendrick Mensing (Stockum 2.1.210). Er werden 6 kinderen geboren. Henrick (*1689) 

overleed jong. Opnieuw een Henrick (*1693) trouwde in 1727 met de weduwe Griete Tromp in Marle. Fenneken 

(*1695) trouwde in 1729 met buurman en weduwnaar Gerrit Roesink op Roos (5.2.160). Engeltjen (*1698) 

trouwde eerst met Sweer Klein Geuzendam in Kerspel Goor en later met Jan Nijmeyer. Hendrickjen (*ca 1700-

ovl. ca 1738) trouwde in 1722 met de schoenmaker Derk Harms Knopert in Holten en hertrouwde in 1733 met 

Harmen Gerrits Wijchers uit Ramele (bij Raalte). Zoon Willem (*1690) werd de opvolger. 

 

► Willem Megelink (*1690) trouwde in 1727 met Aeltjen Smit, geboren in Vriezenveen. 

Oudste zoon Jan (*1728) trouwde in 1753 met Geertruit Gerrits Crooshoop in Kerspel-Goor. Jenneken (1729-

1807) trouwde ca. 1751 met Jan Kevelham eveneens in Kerspel-Goor. Janna werd geboren in 1731. Gerrit 

(*1733) trouwde in 1764 in Goor met Jenneken Berends Ziegerink of Hoogehuis. Bernt (1736-1808) trouwde in 

Boerderij omstreeks 1980 



1769 met de weduwe Janna Essink en daarna in 1770 met Geesken Berends Kevelham uit Kerspel Goor en 

overleed in Holten. De jongste, Hendrijne (1739-1811) bleef ongehuwd; zij was de laatste jaren van haar leven 

inwonend op de boerderij ’n Witten (5.1.010) en gealimenteerd door de Diaconie van Rijssen. 

 

► In 1746 werd de roomskatholieke Arent Beuse de nieuwe pachter. Hij was in datzelfde jaar in Rijssen 

getrouwd met Swenneken Costede, afkomstig uit Zenderen. Het paar kreeg 5 dochters, die allen de naam van de 

boerderij, Megelink, als achternaam kregen. Oudste dochter Bernardina (1747-1807) trouwde in 1770 met 

Jannes Woolderink in Rectum. Aleyda werd geboren in 1754 en Maria in 1756; zij overleed op jeugdige leeftijd. 

Jongste dochter Maria (1759-1824) trouwde in 1787 met Albert Schuppert op Kenkhuis in Rectum. De dochter 

Janna (*1749) werd de opvolgster. 

 

► Janna Megelink (1749-1809) trouwde in 1770 met Frerik Sandink (1726-1815), ook afkomstig uit 

Rectum. Janna en Frerik kregen 11 kinderen, die ook weer allen de naam Megelink kregen. Arentdine werd 

geboren in 1771. Jenne (1772-1854) trouwde in 1793 met Jan Harmens Veldhuis uit Wierden. Aaltje (1775-

1814) trouwde in 1801 met Joannes Wassink van Klein Aaftink (5.2.240) en ging boeren op Nieuw Wassink 

(5.3.200). Dine (*1777) overleed op jeugdige leeftijd. Berendina (1778-1853) trouwde in 1804 in Goor met de 

metselaar Jan Hendrik Meerman. Zwenneken (*1783) overleed ook op jonge leeftijd. Henricus (1785-1868) 

bleef vrijgezel. Fenneken (1786-1863) bleef ook ongehuwd. Suzanna werd geboren in 1788 en de jongste, 

Hermina (1791-1826) trouwde in 1815 met Hendrikus ten Hoeseler in Rijssen. De zoon Arent (*1780) werd de 

opvolger. 

 

► Arent Megelink (1780-1831) trouwde in 1809 met de Rijssense Femia Veldhuis (1780-1842), een zuster 

van zijn zwager. Het paar kreeg 5 kinderen: Henricus Joannes (1811-1890) die naar de boerderij Klein 

Meulenkolk/Megelink (5.2.360) vertrok en 3 keer trouwde, achtereenvolgens met Geertrui Wassink, met Janna 

Ensink en met Hendrika de Baas, Johanna (1813-1814) die slechts 1 jaar oud werd, Frederikus (1815-1817) die 

maar 2 jaar werd, Lambartus (1821-1906) die in 1851 trouwde met Harmina Derksen in Delden en in 1865 met 

Berendine van de Sande en wederom een Fredericus (*1818) die de opvolger werd. 

 

► Fredericus Megelink (1818-1898) trouwde in 1845 met Gezina Catharina Koning (1823-1897), geboren 

te Goor. Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren, waarvan er 1 levenloos ter wereld kwam. Oudste zoon 

Arnoldus (1846-1876) overleed ongehuwd op 29 jarige leeftijd. Gradus (*1847), overleed kort na de geboorte. 

Ook Maria Femia (*1850) overleed in haar geboortejaar. Een volgende Maria Femia (1851-1876) overleed 

ongehuwd. Femia Maria (1853-1944) trouwde in 1891 in Hengelo (Ov) met de uit Eibergen afkomstige 

Johannes Hendrikus Nijhuis. Bartha (1855-1928) trouwde in 1887 met Johannes Hermannes Luyerweerd in 

Borne en vervolgens in 1892 met Johannes Jeursen. Theresia Hendrika (1858-1913) trouwde in 1890 met 

Hermannus Korf, afkomstig uit Weerselo. Johanna (1860-1933) trouwde in 1891 met Franciscus Vahle in 

Hengelo en Johannes Bernhardus (1862-1933) trouwde in 1892 in Hengelo met de Duitse Christine Wildschütz, 

afkomstig uit Mülheim. 

De familie Megelink vertrok omstreeks het jaar 1868 naar Hengelo. 

 

► Nieuwe bewoner werd in dat jaar de 

in Holten geboren Jannes Klein Hegeman 

(1825-1895), die in 1850 getrouwd was met de 

eveneens uit Holten afkomstige Janna 

Noordkamp (1823-1884). Het paar kwam met 

5 kinderen. Oudste zoon Gerrit Jan (1852-

1881) overleed ongehuwd op 28 jarige leeftijd. 

Janna (1853-1891) trouwde in 1884 in Rijssen 

met Berend ten Brinke, Jannes (1858-1904) 

bleef ongehuwd, Egberdina (1860-1870) werd 

slechts 9 jaar oud en jongste dochter Hendrika 

(1863-1913) overleed ook ongehuwd. In 1871 

vertrok deze familie weer van de boerderij 

Megelink. 

 

► Vervolgens kwam de familie 

Hermelink-Welberg op deze boerderij wonen. 

Johannes Hermelink (*1843) en Johanna 

Welberg (*1841) waren in hetzelfde jaar 

(1871) getrouwd en afkomstig uit Lonneker. 

V.l.n.r.: Hendrik Jan Vasters (*1910), vader Hendrik Vasters (*1877), op 

schoot Berendina Vasters (*1916), Arend Jan Vasters (*1911), Jan 

Hendrik Vasters (*1914), moeder Berendina Vasters-Nijland (*1884), op 

schoot Johanna Vasters (*1915) en Hendrika Vasters (*1908) 



Ze kregen 3 kinderen t.w. Maria Aleida (*1871), Johanna Gerritdina (*1875) en Gerhardus Johannes (*1877). In 

1879 vertrok deze familie naar Rijssen. 

 

►  De familie Vasters, afkomstig van de boerderij Groot 

Nijsink/Niesman (5.2.190) betrok toen de door hen aangekochte 

boerderij Megelink. Hendrik Vasters (1816-1892) was in zijn 

tweede huwelijk in 1875 getrouwd met Hendrika Achterkamp 

(1852-1910) uit Holten. Uit dit tweede huwelijk van Hendrik 

werden 5 kinderen geboren. Toen zijn jongste kind werd 

geboren was hij zelf al 72 jaar. Het eerste kind uit dit huwelijk, 

de op Groot Nijsink geboren Hendrik Jan (*1876), was al in zijn geboortejaar overleden. Hendrika (1879-1949) 

trouwde in 1902 met Arend Jan Zendman op Seinen (5.3.050). Janna (1885-1958) trouwde in 1906 met Hendrik 

Jan Greven van de Plecht (Marckelo 1.3.370). Egberdina (1888-1892) overleed in 1892 op dezelfde dag als haar 

vader en de nog op Groot Nijsink geboren Hendrik (*1877) werd de opvolger. 

Van de op Groot Nijsink geboren kinderen uit Hendrik’s eerste huwelijk woonde ook nog Hendrika Berendina 

(1863-1915) op Megelink/Vastert; zij trouwde in 1890 met Jan van der Maat en nadat ze eerst in Holten hadden 

gewoond vestigde ze zich op de boerderij Klein Oldenhof (v.d. Maat, Herike 3.3.330) aan de Rijssenseweg. 

Hendrik Vasters verhuurde nog het omstreeks 1863 gebouwde boerderijtje pand 5.2.148. In 1878 ging daar zijn 

op Groot Nijsink geboren dochter Geertrui (*1850) wonen samen met echtgenoot Gerrit Jan Immink, die toen 

het boerderijtje in eigendom verkreeg. 

 

Vanaf 1900 had men enkele jaren inwoning van de van Lentfert afkomstige familie Jan Hakkert - Berendina 

Dannenberg. In 1905 overleed Jan en de familie vertrok daarna naar een nieuw gestichte woning (pand 5.2.478, 

de Hutte) bij Berendina’s geboortehuis Rietman (pand 5.2.480, Hutteman). 

 

► Hendrik Vasters (1877-1928) trouwde eveneens als zijn vader twee keer. In 1907 trouwde hij met 

Berendina Nijland (*1884) geboren op 

de Forte (5.3.310) en na haar 

overlijden in 1922 met haar zuster 

Gerritdina Nijland (1885-1981), 

weduwe van Derk Rotman in Wierden. 

Uit het eerste huwelijk van Hendrik 

werden 7 kinderen geboren. Hendrika 

(Dika, 1908-1976) trouwde in 1934 

met Gerrit Hendrik Ebbekink van ’n 

Kruusweg; hun zoon Hendrik van’n 

Kruusweg (1934-1999) werd nog op 

Vastert geboren. Hendrik Jan (1910-

1942) trouwde in 1941 met Johanna 

Willemina Stegeman uit Enter en ging 

wonen op de Forte (5.3.310). Jan 

Hendrik (1914-1972) trouwde in 1948 

met Johanna Alberta Zandvoort en 

ging uiteindelijk wonen aan de Oude 

Rijssenseweg (5.2.070). Johanna 

(*1915) trouwde in 1941 met Fredrik 

Jan ten Brinke in Enter. Berendina 

(1916-1995) trouwde in 1943 met 

Johan Maneschijn op Kooyjan 

(Hericke nr. 3.3.220). Hendrik (1919-1921) werd slechts 2 jaar oud en Arend Jan (*1911) werd de opvolger. De 

kinderen uit het tweede huwelijk waren Geertruida Berendina (1923-1990) en Hendrik (1925-1974), die beiden 

ongehuwd bleven en Jan (1927-1940) die na een fietsongeluk op 13-jarige leeftijd overleed. 

 

► Arend Jan Vasters (1911-1994) trouwde in 1936 met Jenneken Platerink (1913-1990) dochter van Johan 

Platerink van de Rouwelaarsdijk. Het paar kreeg 6 kinderen: Hendrik (1937-2010) die in 1964 trouwde met Dini 

Wolters en in Diepenheim ging wonen, Gerritdina Hendrika (Gerda, *1938) die in 1962 trouwde met Jan Willem 

Harmelink en aan de Winterkamperweg ging wonen, Jan (*1940) die in 1966 trouwde met Annie Hobbelink uit 

Ambt Delden en een nieuw huis stichtte aan de Groningeresweg, Johan (*1942) die trouwde met Dini Overmeen 

en in Holten ging wonen, Hendrika Berendina (Rikie, *1943) die in 1968 trouwde met de veevoerhandelaar 

Arend Jan Vasters (*1911) en Jenneken Vasters-Platerink (*1913), met roos, in 

1976 bij hun 40-jarig huwelijk met hun kinderen Dinie (*1945), Rikie (*1943), 

Gerda (*1938), Hendrik (*1937), Jan (*1940) en Johan (*1942) 

29-09-1907 

In de nacht van vrijdag op zaterdag l.l. is de 

wed. V. op “Niesman”, in den Bovenberg onder 

Elsen, terwijl te haren huize de bruiloft van 

haren zoon werd gehouden, een twintigtal 

kippen kwijt geraakt uit het achterhuis. De 

politie doet haar best de diertjes terug te vinden. 



Hendrik Jan Bieleman aan de Maneschijnweg in Holten en Berendina (Dinie, *1945) die in 1971 trouwde met 

Jan Slaghekke op de boerderij Dondertman in Hengevelde. 

 

► Na het overlijden van zijn vrouw bleef Arend Jan Vasters alleen achter en de boerderij kwam toen in 

eigendom van zoon Jan Vasters. Deze verbouwde het achterhuis om te verhuren. 

Van 1997 tot 2009 woonde hier toen de familie Nijkamp-Levers. John Nijkamp (*1948), geboren in Glanerbrug 

en echtgenote Gerry Levers (*1948), afkomstig uit Enschede, hadden hiervoor in Almelo gewoond. Het paar had 

2 kinderen, die tijdens hun studie veelal elders verbleven. 

In 2009 verhuisde het gezin naar een eigen huis in Albergen. 

 

In 1999 kwam Jan’s zoon André Vasters (*1971) met zijn uit Lochem afkomstige vriendin Berna Enzerink 

(*1972) in het voorhuis wonen. Evenals zijn vader voorheen, had André zijn werkkring bij het bouwbedrijf 

Roosdom/Tijhuis. André en Berna trouwden in 2006. Ze kregen 2 zonen: Jan (*2003) en Guus (*2007). 

Naderhand is deze familie de gehele boerderij gaan bewonen. 

 

De familienaam Megelink, met hun roots hier in Elsen, komt nog ca 80 keer voor, zowel van de RK tak als de 

Protestantse tak. 


