Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.270
erve Zwienenberg-LeunkGertJan
ca 1841
Kemperweg 1 en 1A

Historie boerderij
De boerderij Zwienenberg werd omstreeks 1841 op grond van de marke gesticht door de in Delden geboren
Hermannus Averdijk. Het gezin was toen afkomstig van de boerderij Nieuw Meulenkolk/Megelink (5.2.360) en
had voordien ook al op de boerderij Leunk (5.2.260) gewoond. Van de boerderij Leunk had het gezin de naam
Leunk meegenomen zodat bewoners later LeunkJans (Cornelis Jan Zwienenberg) en LeunkGetjan (Gerrit Jan
Zwienenberg) werden genoemd. In 1863 toen de
weduwe Janna Averdijk-Zwienenberg de eigenares
werd behoorde er 4,4 ha grond bij de boerderij. De
zwager van Janna, Bernardus Averdijk stichtte in
1867 een huisje op haar grond dichterbij de
Rijssenseweg. In datzelfde jaar werd de tweede
echtgenoot van Janna, Johannes Elferink de
eigenaar van de boerderij en in 1874 verkreeg hij
ook het eigendom van het onderkomen van
Bernardus, wat daarna weer werd afgebroken. Na
het overlijden van Johannes Elferink in 1890 werd
zijn weduwe opnieuw de eigenares en in 1904
verkreeg haar neef Cornelis Johannes Zwienenberg
het eigendom. Er behoorde toen ruim 4 ha grond bij
het erf. In 1933 kwam de boerderij in het bezit van diens zoon Gerrit Jan Zwienenberg. De bedrijfsoppervlakte
was in de jaren 70 van de vorige eeuw ongeveer 7 ha. Naast het boerenbedrijf werd een inkomen behaald uit de
varkenshandel. Toen er geen opvolger bleek te zijn werd omstreeks 1985 gestopt met de agrarische activiteiten.
In 2002 werd een woonhuis voor 2 gezinnen gebouwd op de plaats van de boerderij Zwienenberg.
Bewoners:
►
Eerste bewoner was de roomskatholieke timmerman Hermannus Averdijk (ca 1790-1861). Hij was in
zijn tweede huwelijk getrouwd met Aleida ter Maat (1793-1847). Het paar dat 7 kinderen kreeg, kwam hier met
6 kinderen omdat het oudste kind op 7-jarige leeftijd was overleden. Dochter Jenneken (1823-1889) trouwde in
1853 met Hendrikus Zwienenberg en ging wonen aan het Diependaal (5.2.030). Jan Hendrik (1826-1847) werd
maar 21 jaar. Johannes (1828-1852) werd 24 jaar. Arendina (1831-1881) trouwde in 1864 in Rijssen met
Engelbertus Paauwe. De jongste 2 kinderen die op de boerderij Megelink geboren werden waren Johanna
Gerritdina (1834-1862) en Bernardus (1839-1897). Deze laatste trouwde in 1867 met Gezina Groothuis en
woonde tijdelijk in een huisje gebouwd op grond van zijn ouders (5.2.280). Ook was meegekomen de zoon
Gerrit Jan (*1816) uit het eerste huwelijk van Hermannus. Deze werd de opvolger.
►
Gerrit Jan Averdijk (1816-1863) was evenals zijn vader timmerman. Hij trouwde in 1855 met Janna
Zwienenberg (1816-1904) die geboren was in Holten. Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren en in 1863
overleed Gerrit Jan. De weduwe hertrouwde toen in 1866 met de wever Johannes Elferink (1825-1890)
afkomstig uit Haaksbergen en zoon van Gerhard Elferink. Het al op leeftijd zijnde paar kreeg geen kinderen en
daarom deden ze het bedrijf over aan een neef en een nicht.
►
De neef van Janna, Cornelis Johannes Zwienenberg (1854-1937), geboren op Diependaal (5.2.030),
trouwde in 1884 met Hendrika Elferink (1861-1892), geboren te Haaksbergen en nicht van Johannes Elferink. Er
werden 3 kinderen geboren. Zoon Jan Hendrik (*1886) werd timmerman en trouwde in 1916 in Goor met
Berendina Elisabeth op de Meen Vossebeld. Joanna Laurentia (1888-1958) trouwde in 1917 in Borne met
Willem Timmerman. Hendrikus Johannes (1890-1932) werd rijwielhandelaar en trouwde in 1925 in Ambt
Delden met Hermina Barink; hij is in een fabriek in Hengelo verongelukt.
In 1892 overleed Hendrika Elferink waarna de weduwnaar Cornelis Johannes in 1896 hertrouwde met Gezina
Velnaar (1868-1918) uit Rijssen. Uit dit tweede huwelijk werden nog weer 5 kinderen geboren: Hendrika Aleida
(1897-1952) die in 1917 trouwde met de in Avereest geboren Hendrikus Augustinus Haverkort, Gerritdina
Johanna (1898-1905) die maar 6 jaar werd, (weer) Gerritdina Johanna (*1906) die naar het klooster in
Denekamp vertrok en daar als Zr. Gerwalda verder leefde, Aleida Hendrika (*1910) die trouwde met Anton
Geuzendam in Rijssen en de zoon Gerrit Jan die de opvolger werd.

►
Gerrit Jan Zwienenberg (1902-1996), boer en varkenshandelaar, trouwde in 1925 met Berendine
Lammertink (1901-1976) die geboren was in Borne. Het paar kreeg 11 kinderen. Gezina Geertrui (Sina, *1926)
trouwde met Gerhard Mulder in
Rijssen. Geertrui Johanna (*1927) had
een geestelijke beperking, woonde in
een tehuis te Druten en overleed daar
op 14-jarige leeftijd. Johannes Cornelis
(Johan, *1928) trouwde met Hermien
Poppe in Nijverdal. Geertrui Gezina
(Truus, *1929) trouwde met Tonny
Gerritsen in Goor. Gradus Johannes
(Gerhard, *1931) trouwde in Enter met
Lien Wolvers, hij werd slechts 42 jaar
oud. Hendrikus Johannes (*1932) werd
de opvolger op Zwienenberg.
Gerwaldus Johannes (1935-2006) was
genoemd naar zijn tante in het klooster,
maar hij ging door het leven als Willem
Zwienenberg, de oprichter van het
mechanisatiebedrijf; hij trouwde met Jo
Nijenhuis uit Wiene (zie bij pand
Varkenshandelaren Zwienenberg leveren in 1955 het 100.000 ste varken 5.2.266). Albertus Hendrikus Jozef
af op de waag in Markelo. 5e van links G.J. Zwienenberg (*1902), rechts (Bertus, *1936) trouwde met Annie
achter burgemeester de Beaufort de broers Hendrik en Willem
Morsink in Enter. Bernard Gerhardus
Jozef (Bernard, *1938) trouwde met Baukje Stobbe en ging in Leek (Groningen) wonen. Gerharda Maria (Gerda
*1941) trouwde met Anton Kamphuis in Goor. De jongste dochter Johanna Berendina Geertrui (Jo, *1943)
trouwde met Bennie Slagers in Enter.
►
Landbouwer en varkenshandelaar Hendrikus Johannes Zwienenberg (Hendrik, 1932-2016) trouwde in
1964 met Hendrika Maria Nijenhuis (Rikie, *1936), zuster van de hiervoor genoemde Jo Nijenhuis. Zij was
geboren in Goor, maar toen afkomstig uit Wiene. Ze kregen 3 kinderen. Zoon Tonny (*1965) werd
veevoederhandelaar, hij trouwde met Monique Hemmink (*1968) uit Goor. Ze gingen wonen op de boerderij
ButeHendrik (Markelo 1.2.112) aan de Hogedijk en bouwden daar een manége. Na zijn scheiding woont Tonny
op de Fokkerhutte in Stokkum. Gerard (*1969) die vrachtwagenchauffeur is, is getrouwd met Margrit Hellinga
en ging wonen aan het Oonderschoer in het
dorp. De zoon Martin bleef zijn geboorteplek
trouw.
►
Martin Zwienenberg (*1966) werd ook
vrachtwagenchauffeur; hij trouwde in 1995 met
Trees Weernink (*1969) toen afkomstig uit
Goor maar geboren in Milwaukee (VS). Zij
hebben 3 kinderen: Ramon (*2003), Ricard
(*2004) en Lonneke (*2007). Het paar woont in
een gedeelte van het in 2003 gebouwde huis, in
het andere gedeelte wonen de ouders van
Martin: Hendrik en Rikie. Naast moeder en
huisvrouw is Trees beheerder van een eigen
thuiszorgorganisatie.

