Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.530
woning Fenneke of Eszicht
1939
Apenbergerweg 1

Historie woning
Deze boerderij-woning is omstreeks 1939-1940 gesticht op een stuk bouwland, dat van oudsher (1832) in bezit is
geweest van de familie Hegeman op (Klein) Alberink (5.2.520).
Na een paar keer verhandeld te zijn geweest was het
perceel in 1938 eigendom van de timmerman Jan
Hendrik Mensink van ’n Iemker. Kort hierop was de in
Rijssen wonende landbouwer Gerrit Hendrik Huisken,
geboren op ‘n Teemker (5.2.250), de eigenaar; hij
stichtte er een huis dat hij met de grond omstreeks 1944
overdeed aan de mengvoederhandelaar Hendrikus
Maassen van den Brink onder Wierden, die het op zijn
beurt na een jaar via een ruiling overdeed aan zijn broer
Willem Maassen van den Brink, landbouwer te Rijssen
(Leijerweerdsdijk). In 1953 werd het pand verkocht aan
de huurders hulpkantonnier Johan ten Zende (van
Zaandjan, Herike) en echtgenote Dina Mensink, dochter
van Jan Hendrik Mensink van ’n Iemker (5.2.510), die
Het huis in aanbouw in 1939
het omstreeks 1957-1958 weer verkochten aan de
familie Hendrik Jan Wessels-Fenneken Broeze, komend van de noodwoning bij Assink (5.3.250). Dit huis aan
de Apenberg werd naderhand naar Fenneken genoemd. Opmerkelijk is dat, vanaf 1832 tot aan deze koop, de
oppervlakte van de grond steeds hetzelfde is gebleven: 2090 m². Omstreeks 1963 werd een schuur bijgebouwd
en in 1972/1973, na het huwelijk van zoon Johan Wessels met Gerry Paalman, de latere eigenaren, werd het huis
verbouwd en geschikt gemaakt voor dubbele bewoning.
Er is een (gekochte) Bentheimer peerdekribbe aanwezig afkomstig van het erve Wilgerink met de initialen HW
1812 (Hendrik Wilgerink) en een Bentheimer kribbe afkomstig van erve Assink: HS HW 1838 (Hendrik
Snijders Hendrine Wolters).
Bewoners:
► Eerste bewoner omstreeks 1939-1940 was Gerrit Hendrik Huisken (1916-1974) van Teemker (5.2.250), in
1938 getrouwd met Fredrika Denekamp (1911-2001) in Rijssen. Het
echtpaar vertrok al na enkele jaren naar ’n Mors in Rijssen (Zuna).
►
Vanaf 1942 woonde hier de in Goor geboren kantonnier Johan
ten Zende (1908-1974). Hij kwam van Zaandjan in Herike (Hericke
3.2.240) en trouwde in 1942 met Gerritdina (Dina) Johanna Mensink
(1913-1985), dochter van Jan Hendrik Mensink van ‘n Iemker (5.2.510).
Het paar woonde de eerste jaren gehuurd totdat zij in 1953 de woning
kochten. Johan en Dina kregen in 1944 een zoon Jan Jan Hendrik ten
Zende (Jan van ‘n Iemker genoemd) die in 1968 zou trouwen met Willy
Lensink (*1945) uit Holten. In 1958 verhuisde de familie ten Zende naar
de Irenestraat in Markelo-dorp.
►
In 1957 kochten Hendrik Jan Wessels en Fenneken Broeze het
huis van de familie Ten Zende; zij gingen hier in 1958 wonen.
Fabrieksarbeider Hendrik Jan Wessels (1917-2002), geboren op Assink
(5.3.250) was in 1946 in Wierden getrouwd met Fenneken Broeze (19121986), geboren in Ypelo. Voordat zij in 1957 het aangekochte huis aan de
Johan ten Zende (*1908) en Dina
Apenberg gingen bewonen, gingen ze eerst inwonen op Assink, woonden
Mensink (*1913)
korte tijd in Ypelo in het ouderlijk huis van Fenneken om daarna in te
trekken in een houten noodwoning op het erf van Assink. Hendrik Jan en Fenneken kregen 3 kinderen:
Gerhardus (Gerrit; *1947) die in 1976 trouwde met Jannie Gerritsen in Rijssen, Martha (*1948) die in 1971
huwde met Frits Ooms in Wierden en Johan Hendrik (Johan; *1951). Hendrik Jan Wessels overleed in 2002 in
verpleeghuis “De Schutse” te Rijssen.

►
Johan Wessels (*1951) trouwde in 1972 met Gerritje (Gerry) Paalman (*1953) van Paalman aan de
Enterbroekweg (5.3.320). Zij kregen 2 zoons: Marcel (*1973) die in 2002 is getrouwd met Ester Brinks en in
Rijssen ging wonen en Jeroen (*1974) die in 2003 trouwde met Rita Kosters en in Enter woont.

