Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.180
erve Lentfert
1475
Bovenbergweg 10

Historie boerderij
Het erve Lentfert (vroeger ook wel als Lentghering
aangeduid) werd al in het schattingsregister van
1475 genoemd en is dus ook een heel oude
boerderij. Toen was overigens de toestand niet
rooskleurig: de aanslag op 1 januari was 2 schild (3
gulden), er werd uitstel van betaling verleend tot
mei; bij in gebreke blijven zou er beslaglegging
volgen.
Uit een register van 1477 blijkt dat men jaarlijks 7
schepel rogge moest opbrengen aan de kerk van
Neede en dit werd getransporteerd naar het klooster
Albergen.
De tienden werden gedurende lange tijd beleend door vele generaties van Voorst:
De tienden van Lendtferdingk gelegen onder den gerigte to Ryssen und burschappe Elsen beleend door:
1488.
Deryck van Vorst.
18-8-1505.
Johan van Voerst, gelijk het zijn (voor)vader Derick van Voerst heren Roderixzone bij boedelscheiding was
toebedeeld.
1-6-1545.
Peter van Voirst.
23-5-1561.
Herman van Voirst zoals zijn vader Peter van Voirst beleend was.
2-1-1596.
Herman van Voerst zu Berse en zijn vrouw juffer Anna Schaeps vertegenwoordigd door Anthonies de Reiger,
krijgen toestemming het leen te bezwaren met een jaarlijkse rente van 60 goudguldens ten gunste van Johan
Jelissen en zijn vrouw Anna Wolters.
12-10-1619.
De erfgenamen van wijlen Herman van Voorst krijgen uitstel van belening.
3-10-1622.
Anthonis van Dornick, als voogd en hulder van zijn vrouw juffer Anna van Voorst, zoals Herman van Voorst in
1561 beleend was.
RAG 481 Archief van Rhemen.Nr 853.
12-03-1625.
Voorwaarden waarop Anthonys van Dornick en Anna van Voorst, echtelieden, hunne tienden over de erven 't
Raede, Hayckinck, Assinck, Ribbertinck, Hendertinck, Hegeman en Leutferinck, gelegen te Elsen (Markelo)
voor 6 achtereenvolgende jaren verpacht hebben aan Egbert Hermelinck, Jan Stockers en Arendt Nottinck.
Getekend door partijen. Papier.
12-7-1629.
De gezusters Steven, Adriana, Anna en Maria van Voorst toe Beerse, onder hulderschap van Hidde van Voorst,
na de dood van hun vorige hulder en echtgenoot van Anna, Anthonis van Dornick.
28-7-1629.
De juffers Steven, Adriana, Anna en Maria van Voorst toe Beerse wordt toegestaan over het leengoed te
beschikken.
1-5-1648.
Peter van Voorst toe Beerse, juffer Adriana van Voorst toe Beerse en Maria van Voorst toe Beerse, abdis van Ter
Hunnepe, allen vertegenwoordigd door jonker Henrick Schaep ten Damme.
3-8-1648.
Peter, Adriana en Maria van Voorst, vertegenwoordigd door Allardt Hellendoern, rentmeester van Ter Hunnepe,
krijgen goedkeuring van hun testament.

25-5-1649.
Juffer Maria van Voorst, abdis van Ter Hunnepe, vertegenwoordigd door Allardt Hellendoern die tevens haar
hulder is, na de dood van haar broer en zuster Peter en Adriana van Voorst toe Beerse.
30-1-1650.
Maria van Voorst, abdis van het Stift Ter Hunnepe, schenkt de tienden aan de drie kinderen van wijlen jonker
van Voorst tot Grimbergen met name Peter, Reinier en Odilia Anna van Voorst, onder voorbehoud van het
levenslang vruchtgebruik voor haarzelf.
1-2-1650.
Ernst van Ittersum toe den Oosterhoff, kolonel, als voogd over de kinderen van wijlen jonker Hermen van Voorst
toe Grimberge met name Peter, Reinier en Odilia Anna van Voorst, na opdracht door Maria van Voorst.
RAG 481 Archief van Rhemen. Nr 117.
Actum op den huijse Almelo den 1 febr. 1650.
Beleening van de 3 kinderen van Herman van Voerst te Grimberge, met namen Peter, Reiner en Odilia Anna van
Voerst, met de tienden te Elsen, gaande uit de erven Handertinck, Ribberdinck, Assinck, Lentgerinck, Roede,
Hoijckinck en ter Heege, bij schenking van Maria van Voorst, Abdis te ter Hunnepe. Papier, ongewaarmerkte
copie. Hierbij de akte van schenking en eenige op die zaak betrekking hebbende stukken, alsmede de akte van
schenking dd. 23 November 1649 (332 rood), waarbij Maria van Voorst het huis te Beerse en de Elsenertiend,
leenroerig aan Almelo, aan haren neef Henrick ten Dam schenkt.
9-9-1680.
Juffer Odilia Anna van Voorst, onder hulderschap van Gerhard van Pomerede, met haar voogd Peter Janse
Backer, zoals het leen haar bij boedelscheiding van 17-2-1659 toebedeeld was.
15-6-1690.
Juffer Odilia van Voorst en Peter van Voorst tot de Grimberg en zijn vrouw Euphemia Alegunda van
Broeckhuysen bekennen de weduwe van burgemeester Henrick Raterinck te Goor en haar schoonzoon pastoor
Rotger Kuyper, beiden f 500,- schuldig te zijn tot zekerheid waarvan zij hypotheek verlenen op de tienden uit
Ribberink en Rotman.
13-5-1692.
Juffer Odilia Anna van Voorst van Grimberg, onder hulderschap van Andreas Nilant, met de ledige hand, na de
dood van procureur de Promerede.
RAG.481 Archief van Rhemen. Nr 119.
Actum in de leencamer des huijses en heerlickheijt Almelo den 13 Meij 1692, ho ca 2da. post meridiem.
Beleening met de ledige hand van Odilia Anna van Voorst van den Grimbergh met de tienden te Elsen, gaande
uit de erven Hindertinck, Ribberdinck, Assinck, Lentgerinck, Roede, Haickinck en ten Hege, leenroerig aan
Almelo. Tevens krijgt zij octrooi tot het testeeren over die tienden.
Van het zegel van den leenheer Adolph Henr. van Rechteren, Vrijheer tot Almelo enz. beroofd.
2-8-1699.
Ozeas Meilinck, predikant te Goor, als voogd over de vier dochters van het huis Grimberg, onder hulderschap en
vertegenwoordigd door Casimir Wilhelm Hunevelt, predikant te Almelo; tevens vestigt hij hypotheek op de
tienden tot zekerheid van een geldlening van f 1000,- verstrekt door Stephen van Rhemen toe Rhemenshuysen.
22-5-1710.
Agnes Odilia Johanna, Adelgonda Helena, Elisabeth Mechtelt en Henrietta Anna van Voorst, dochters van de
Grimberg, onder hulderschap van hun broer Wilhelm Reiner van Voorst; tevens krijgen zij toestemming op de
tienden uit Hindertinck en Lentgerinck hypotheek te verlenen aan Jan ten Send, tot zekerheid van een geldlening
van f 1000,-.
18-9-1716.
Freulin Agnes Odilia Johanna van Voorst geeft haar aandeel in de Elsener tienden, dat zij heeft geerfd van haar
moeder, in pand aan Aleyda Bruins, vrouw van dr. Brucherus, tot zekerheid van een geldlening van f 500,-.
11-12-1738.
Frueles Adelgonda Helena en Elisabeth Mechtelt van Voorst, dochters van de Grimberg, onder hulderschap van
hun broer Wilhelm Reiner van Voorst toe de Grimberg, met de ledige hand.
21-7-1761.
Elisabeth Mechtelt baronesse van Voorst, dochter van de Grimberg, onder hulderschap van Joan van Hattum,
advocaat te Zwolle, na de dood van haar zuster Adelgonda Helena van Voorst, na afdracht wegens het
leenverzuim.

5-12-1771.
E.M. baronesse van Voorst, dochter van de Grimberg, onder hulderschap van Frederik Bolk, na de dood van haar
hulder de advocaat Johan van Hattum, met de ledige hand.
Het verpondingsregister van 1601/1602 vermeldt voor Lentgerinck: “tobehoerende Broyell, iss woeste; niet
bewohnt ende ligt tot vogelweide”.
In 1682 was het erve eigendom van de Heer van Ampsen.
RAG 0373 Archief Ampsen nr. 168.
20-08-1734. Anna Henrietta van Coeverden, douariere van Nagel tot
Ampsen, schenkt bij gifte onder de levendigen aan haar zoon Hendrik
Jacob baron van Nagel van Ampsen o.a. de volgende goederen:
De goederen Nijsink en Lenfert, gelegen in het richterampt Kedingen,
kerspel Rijssen.
In 1748 laat Arent Lentforts, zijnde swak van lighaem dogh sijn verstand
ende memorie ten vollen magtigh en dan wonend op Groot Nijsink bij
zijn broer Jan, zijn testament opmaken. Hij stelt tot eenige en universele
erfgenaam aan sijn neve en broers soon Jan Nijsink, bouwman op
Nijsink en vrouw Jenneken Weerdes; zij zullen hem den tijt sijnes levens
ordentelijk verplegen en onderhouden. Zijn zuster Hindrikjen, weduwe
van Teunis Boertman, krijgt f 6,- en aen de armen daer meest nodigh is
ook f 6,-. Arent heeft voor zijn broer Jan, de oude bouwman op Nijsink
de verpondingen en Heeren lasten betaalt.
1749.
De Vrouw van Ampsen, eygenaerse van 't plaetsjen Lentfers, heeft
aengegraven een hoekjen weydegront van ca 1 spint geseey geestimeert
op f 2,-.
In 1900 werd volgens dit veilingboekje
getracht het Lentfert te verkopen

In 1753 verkopen Wessel Lentfers en Maria Oink voor f 100,-, sullende
strekken in minderinge op verschulde pagten, een stukke bouwland, den
Agter Hoff genaamt, tusschen Haer Hendriks land en den Hoffgraven in den Elsener Esch, aan de HoogWelGeb.
Freulin R.A.C. vrij Freulin van Naegel tot Ampsen.
De grond was eerder door Wessel aangekocht van de scholte Jan Dikkers tot Rijssen.
In 1756 werd pachter Wessel Lentfers de eigenaar; hij kocht het goed toen van de Baron van der Capellen, Heer
van den Dam en Marhulzen voor 2100 gulden.
In 1762 lenen Hendrik Hendriksen van Ulsen nu Lentferts en vrouw Dina Wessels Lentferts f 1200,- van de Diaconen van de
Mennoniten Gemeente tot Endschede met als onderpand het vrije en allodiale erve Lentfers met haar gronden, welke bestaan
uit 6 dagwerken hooyland, het Slag genaamt, gelegen aan den Holdijk, 12 mudden land gesaay, als namentlijk het
Middenstuk groot 7 schepel, den Camp 6 schepel, de Boerte 6 schepel, de Lange Stukken 12 schepel, den Diepenweg 7
schepel, het Nieuwe Schotstukke 4 schepel, den Apenberg 4 schepel en agter de hoff 2 schepel.
In 1767 lenen Hendrik en Dina f 180,- wederom van de diaconie van de Mennonieten gemeente van Endschede met als
onderpand een hooyland, genaamt de Kromme of Branderburgermate, groot 1 dagwerk, bij Goor gelegen, welk land zij in
datzelfde jaar gekocht hadden van Wessel Borias en vrouw Elsken Modders.

In 1767 lenen Hendrik en Dina f 180,- wederom van de diaconie van de Mennonieten gemeente van Endschede
met als onderpand een hooyland, genaamt de Kromme of Branderburgermate, groot 1 dagwerk, bij Goor
gelegen, welk land zij in datzelfde jaar gekocht hadden van Wessel Borias en vrouw Elsken Modders.
In 1791 koopt Antony ter Weel Gerritszoon en vrouw Janna Geertruyd ter Horst van Hendrik Lenfers (= van
Ulsen) en vrouw Diena Lentferts voor f 2500,- een tiende gaande uit het erve Lentfers ook Lentgerink geheten,
voor f 900,- èn het erve zelf voor f 1600,-.
Het geheel omvat: huys, schuure met een gaarden agter het huys bijlangs Nijsinks weydeken groot 6 schepel
gezaay, 2 stukken bouwland bij het huys gelegen tusschen voorm. gaarden en Aaftink land, de Grooten Kamp
genaamd, zijnde tiendbaar, groot 4 schepel gezaay, een stukke bouwland agter voorm. 2 stukken gelegen, zijnde
tiendbaar, den Kleinen Kamp genaamd, groot 2 schepel gezaay, een stukjen bouwland naast den zg. Kleinen
Kamp gelegen, zijnde tiendvrij, groot 2 spind gezaay, een stukke bouwland, de Boerte genaamd, zijnde tiendvrij,
gelegen tusschen de landen van de Meyer en Klein Letink, groot 6 schepel gezaay, 2 stukken bouwland, de
Lange Stukken genaamd, zijnde tiendbaar, gelegen tusschen de landen van Klein Letink en Rijtman, samen groot

10 schepel gezaay, een stukjen bouwland, den Agterhoff genaamd, gelegen aan Tjoonk gaarden, zijnde tiendvrij,
groot 1 schepel en 2 spind gezaay, een stukke bouwland, het Nije Schot genaamd, tusschen de landen van
Nijsink en Tjoonk, zijnde tiendvrij, groot 4 schepel gezaay, een stukke bouwland, den Diepenweg genaamd,
gelegen tusschen de landen van Jan Aaftink en Eeftink, zijnde tiendvrij, groot 6 schepel gezaay, een stukke
bouwland, den Apenberg genaamd, gelegen tusschen het land van Jan Mensink en het veld, zijnde tiendvrij,
groot 4 schepel gezaay, een stuk bouwland, het Middelstukke genaamd, gelegen tusschen de landen van
Megelink en Schoppert, zijnde tiendvrij, groot 6 schepel gezaay, 4 dagwerken hooyland aan den Holtdijk, het
Slag genaamd, gelegen tusschen de landen van Zendink en Aalberink en eindelijk een dagwerk hooyland, de
Kromme Maate agter het Verdriet gelegen, in gemeenschap gebruikt wordende met de Meyer, zijnde tesamen
bezwaard met een jaarlijkse uitgang aan het Landrentampt van Twenthe, alsmede een jaarlijkse uitgang van een
hoen ten profijte van den Huise Weldam.
RAO 227.1.1. Archief afkomstig van de fam. Dikkers. Inv.nr. 464.
1803.
Akte van transport door J.G. van Ittersum tot Relaar aan Jan Dikkers van ¼ deel van het pannenwerk, de
tichelovens en een stal gelegen bij het erf Lentfers in de buurschap Elsen.
In 1809 is er een maagscheiding na het overlijden van Janna Lentfers; weduwnaar Gerrit Hegeman op Lentfers
zal hertrouwen met Garridina Letink. De nagelaten kinderen zijn Gerrit Jan en Diene. De zoon krijgt voor
moederlijke goed f 30,- en de dochter een bruidkleed met bedden en met veren gevuld.
Het bezit aan vee bestond in 1811 uit 1 merrie, 3 koeien en 1 kalf.
In 1835 was de boerderij met toen 6 ha grond eigendom van Ds. Gerhardus Hendrik Immink, predikant te Enter.
Deze verkocht het erve Lentfert in 1853 met ruim 8 ha grond aan de toenmalige pachters, de familie Hegeman.
Door een ruime toedeling bij de markeverdeling werd de totale omvang 28 ha. De erfgenamen Hegeman, de
broers Gerrit Jan, die aanvankelijk klompenmaker was, maar later een cafe exploiteerde en Jan Hendrik,
kleermaker van professie, vertrokken beiden naar Rijssen (de laatste in 1895) en verhuurden de boerderij. In de
loop der tijd werden successievelijk vele stukken grond, vooral bos, heide- en veldgrond, verkocht. Toen de
Rijssense erven Hegeman in 1980 de boerderij verkochten aan de toenmalige pachters, de familie Wissink,
behoorde er nog 11 ha cultuurgrond bij.
Sluitsteen boven de niendeure: GJHM 1924 (Gerrit Jan HegeMan) de toenmalige eigenaar.
In 1985 werd aan de voorzijde van de boerderij een nieuw woonhuis gebouwd. Vanaf omstreeks 1990 werd het
landbouwbedrijf afgebouwd.
Bewoners:
►
De vroegstbekende bewoner was Hendrik Lenfers die waarschijnlijk omstreeks 1644 trouwde. Hij had
5, mogelijk 6 kinderen. Gesken werd geboren in 1645. Arentien (*1647) trouwde in 1674 met Harmen Egbers
Aftink op Groot Aaftink (5.2.230). Hermtien (*1653) trouwde met Jan Lambers in Rijssen. Derkien werd
geboren in 1654. In 1656 werd nog een kind geboren. Mogelijk was dit de zoon Henrick of deze Henrick was al
eerder geboren. In ieder geval werd Henrick de opvolger.
►
Henrick Henriksen Lenfers trouwde in 1674 met Maria Gerijsen, geboren in Stokkum. Zij kregen 4
kinderen. Dochter Hendricjen (*1675) trouwde met Teunis Boertman. Geert werd geboren in 1682. Arent bleef
ongehuwd. De zoon Jan (*ca. 1679) werd de opvolger.
►
Jan Lenfers (*ca. 1679) trouwde in 1712 met Aaltjen Olbering (*1686) dochter van Jan Olbering uit
Stokkum (Stockum 2.2.150). Ook zij kregen 4 kinderen; deze werden met de naam Lenfers aangeduid. Hendrina
werd geboren in 1713 en Garrit in 1719. Dochter Wijsse (*1723) trouwde in 1747 met Willem Nijlant in Rijssen.
De zoon Jan (*ca. 1716) zou in 1744 trouwen met Jenneken Weerts (5.3.125). De familie Lenfers-Olbering
verhuisde omstreeks 1735 naar de boerderij Groot Nijsink (5.2.190). Ook de ongehuwde broer Arent ging mee
naar Groot Nijsink. In zijn testament, opgemaakt in 1748, benoemt deze zijn neef Jan Lenfers, getrouwd met
Jenneken Weerts (de opvolgers op Groot Nijsink), tot zijn erfgenaam.
►
Nieuwe pachters werden omstreeks 1735 het echtpaar Wessel Haagedoorn en Marie Oeyinck (*1707).
Wessel was een zoon van de in Elsen wonende Jan Haagedoorn en Marie kwam van Oonk (5.3.030). Wessel
werd later meestal Wessel Lentfers genoemd en ook zijn kinderen kregen de naam Lentfers. Het paar was in
1735 getrouwd en ze kregen 6 kinderen. Dochter Gerritjen (*1742) trouwde in 1768 met weduwnaar Jan
Jacobsen Slott in Enter. Geesken (*1745) trouwde in 1768 met Jannes Siemerink uit Enter en in 1774 met Jannes

Kuypers. Garrit werd geboren in 1738, Jenneken in 1739 en Willem in 1747. De oudste dochter Dina/Dijne werd
de opvolgster.
►
Dina/Dijne Lentfers (1735-1814) trouwde in 1762 met Hendrick Hendricksen Ulsen (ca. 1739-1809).
Zij bleven echter kinderloos.
►
Opvolgster op Lentfert werden toen Janna Kuypers (ca. 1777-1808) dochter van Jannes Kuypers en
Geesken Lentfers, de zuster van Dina. Zij trouwde in 1797 getrouwd met Gerrit Hegeman (1767-1842) van
Hegeman (5.2.220). Het paar kreeg 4 kinderen. Oudste zoon Gerrit Jan (1798-1873) trouwde in 1832 met
Arendina Aaftink en werd boer op Groot Aaftink (5.2.230). De zoon Jan Hendrik (*1801) overleed op jeugdige
leeftijd. Dine (1803-1811) werd maar 7 jaar en Jan (1806-1808) slechts 2 jaar. Al in 1808 overleed Janna
Kuypers. Precies 1 jaar later trouwde Gerrit Hegeman toen met Garridina Letink (1776-1847) van Groot Letink
(5.2.430). Uit dit tweede huwelijk van Gerrit werden weer 4 kinderen geboren die zowel Lenferts als Hegeman
genoemd werden. De zoon Jan (1810-1811) stierf op 1 jarige leeftijd. Dochter Janna (1815-1875) trouwde in
1843 met buurtgenoot Gerrit Hendrik Eeftink op de boerderij Tjoonk (5.2.170). Jenneken (1818-1823) werd
maar 4 jaar. De zoon Evert Jan (*1813) werd de opvolger.
►
Evert Jan Hegeman (1813-1866) trouwde in 1849 met
27-12-1900
Janna Groot Aaftink (1823-1870) van Nieuw Groot Leetink
Vrijdag j.l. heeft ter gelegenheid van een
(5.2.440, Baargman). Uit dit huwelijk werden 7 kinderen
zogenaamd “noabermoal” in de Bovenberg onder
Elsen een ergerlijke mishandeling plaats gehad,
geboren. De oudste zoon Gerrit Hendrik (1850-1890) bleef
waarvan J.H. Welmer (gehuwd) uit het Groenland,
ongehuwd. Dochter Gerritdina (1853-1922) trouwde in 1878
die daar als familielid ook uitgenodigd was, het
met Gerrit Beltman op Haarman (5.2.440). Jenneken (1855slachtoffer geworden is. Deze is door verschillende
1919) trouwde in 1884 met Hermannus Wissink op de boerderij
personen dusdanig geslagen, getrapt en gestoten,
dat hij dezelfde avond niet naar huis kon worden
Sanderman (Marckelo 1.6.100). Gerrit Jan (1857-1930) trouwde
vervoerd, maar dit eerst de volgende dag kon
in 1896 met Hendrika Keuterman uit Holten en ging in Rijssen
plaats hebben. De hulp van Dr. van Utenhoven was
een café (’n Drieftol) exploiteren, hij werd de latere eigenaar
meer dan noodzakelijk. Naar men verneemt, moet
van Lentfert. Johanna (1860-1862) werd slechts 1 jaar oud. Jan
de toestand van de mishandelde nog zorgwekkend
zijn. De daders van dit barbaarse werk zijn bekend.
Hendrik (1861-1904) werd kleermaker. De jongste dochter
Janna (1864-1951) trouwde in 1891 met Jan Hendrik Wissink
van de Schaddenhorst (Marckelo 1.5.150) en verhuisde naar
Holten. Omstreeks 1895 vertrokken de laatste Hegemans naar broer Gerrit Jan in Rijssen. De boerderij Lentfert
werd nog tot 1980 door hen verhuurd.
►
Nieuwe bewoners werden toen het echtpaar Jan Hakkert (1867-1905) geboren op Klein Aaftink
(5.2.240) en Berendina Danneberg (1857-1931) afkomstig van Hutteman (5.2.480). Het paar was in 1893
getrouwd; ze kregen 3 kinderen. Dochter Gerritdina Johanna (1893-1894) werd slechts 1 jaar oud. Jan Hendrik
(1896-1924) overleed ongehuwd. Gerrit Albert (1899-1987)
trouwde in 1926 met Maria Weijers van de boerderij Niejhoes
(5.1.100) op de Borkeld en woonde o.a. op de Hutte en Hakk’nGait
(5.2.313). Omstreeks 1900 vertrok de familie Hakkert van Lentfert
om, na een verblijf op Vastert (5.2.150), omstreeks 1909 het
nieuwgebouwde boerderijtje de Hutte (5.2.478) te betrekken.

Gerrit Jan Wissink (*1886) en Jenneken
Wissink-Welmer (*1884)

►
Eind 1900 kwam toen de familie Welmer op Lentfert
wonen. Arend Jan Welmer (1850-1919) was geboren op ’n Witten
(5.1.010) en ingetrouwd op de boerderij de Prins in Holten; hij had
4 kinderen gekregen. Na het overlijden van echtgenote Jantje Prins
was Arend Jan in 1892 getrouwd met Willemina Blankena (18681940). Uit het tweede huwelijk werden geen kinderen geboren. De
kinderen uit het eerste huwelijk waren Johanna Grada, Jenneke,
Egbert en Frederika. Oudste dochter Johanna Grada (*1883)
trouwde in 1904 met Hendrik Jan Smale van de boerderij Smale.
Zij woonden nog enkele jaren op Lentfert en hun oudste kind
Berendina (*1904) werd hier geboren. In 1905 vertrokken zij naar
Weerselo. Zoon Egbert (1890-1980) trouwde in 1913 met
Gerritdina Oldenmenger die geboren was in Borculo. Ze gingen
wonen op het boerderijtje HaarmLuevink in het Groenland
(Marckelo 1.5.100) en stichtten later de boerderij Lentfert in de
Achterhoek. Frederika (1891-1974) trouwde in 1913 met Hendrik

Haan, smid in Holten. De dochter Jenneke (*1884) werd de opvolgster.
►
Jenneke Welmer (1884-1965) trouwde in 1909 met Gerrit Jan Wissink (1886-1966). Gerrit Jan was
geboren op de boerderij Dikkeboer in het Markelosebroek (Marckelo 1.6.180). Zijn ouders woonden o.a. op de
boerderij Pool in Herike, Klein Aalbrink en Leunk in Stokkum.
Het echtpaar Wissink-Welmer kreeg 4 kinderen. Gerrit Hendrik (1910-1985) trouwde met Johanna Wolthuis van
Oonk (5.3.030). Zij begonnen de nieuwe boerderij Lenfertsgethendrik (5.3.025) aan de Rijssenseweg. Jan
Willem (1914-1996) trouwde in 1941 met Hanna Nijhuis van Nijhuis uit Stokkum. Zij gingen boeren op de
boerderij de Kolle aan de Oude Needseweg en vertrokken op latere leeftijd naar Goor. Lamberdina Harmina
(1918-2010) trouwde in 1943 met buurman Hendrik Wevers en werd boerin op de boerderij Roos (5.2.160). De
oudste zoon Arent Jan werd de opvolger. Ook de vader van
Gerrit Jan, Gerrit Wissink (1855-1930) en diens ongehuwde
zuster Johanna (1862-1934) woonden nog de laatste jaren van
hun leven op Lentfert.
►
Arent Jan Wissink (1909-2004) trouwde in 1936 met
Hendrika Johanna Eelderink (1910-1983), geboren op de
boerderij de Hutte in Stokkum (Stockum 2.2.370) maar
opgegroeid op Monte Bello (Hericke 3.1.030). Het paar kreeg
3 kinderen. Het zoontje Jan Hendrik (1943-1945) werd slechts
2 jaar oud. Dochter Janna Johanna (Janny, *1947) trouwde in
1964 met Arent Jan Krijgsman op de boerderij Brookman aan
de Larenseweg. De zoon Gerrit Jan werd de opvolger.
►
Gerrit Jan Wissink (*1937) trouwde in 1966 met
Gerritdina Hendrika (Dini) Brunnekreef (*1936), afkomstig uit
Enterbroek. Ze kregen de dochter Hendrika Harmina (Hennie,
Familie Wissink: staand Gerrit Jan Wissink (*1886) en *1966). Hennie woonde een tiental jaren met haar vriend Henk
Jenneken Wissink-Welmer (*1884). Zittend hun
Hölkers in Goor. Op Lenfert kwam in 1989 ook de moeder van
kleinkinderen Gerrit Jan (*1937) en Janna Johanna
Dini,
de weduwe Brunnekreef-Stokkers wonen. Toen zij
(*1947)
omstreeks 1999 overleed betrok dochter Hennie met haar
vriend Henk Hölkers haar verblijf. Enkele jaren later overleed Henk (1951-2006). Na een aantal jaren alleen te
zijn geweest leerde Hennie haar huidige echtgenoot Maarten Tollenaar (*1961) kennen. Maarten is geboren in
Rhenen, maar hij was toen afkomstig uit Deventer. In 2012 trouwde het stel.

