Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.3.195
erve Fort’nHendrik-Esjan
ca 1924
Rijssenseweg 52

Historie boerderij
Gerrit Jan Wolthuis van de Foonse (5.3.140) stichtte ca.
1924 aan de westkant van de toenmalige Rijssenseweg (nu
parallelweg) een nieuwe woning voor zijn dochter
Johanna. Johanna trouwde met Arend Jan Wibbelink van
boerderij BuskesHendrieks (5.3.100). Arend Jan, die
BuskesJan of EsJan werd genoemd, werkte aanvankelijk
op de steenfabriek waarna hij melkrijder voor de
Coöperatieve Zuivelfabriek werd. Zij verhuisden in 1951
met hun dochter Hanneke mee naar BatsJan (Marckelo
1.5.050) in het Groenland.
Het pand werd toen verhuurd. Toen omstreeks 1957 hier
de familie Hendrik Jan Wibbelink kwam wonen, kreeg het
huis de bijnaam van deze familie: ’n Denger.
Omstreeks 1966 werd het boerderijtje gekocht door de familie Hendrik Willem Nijland van Fort’nAorndJan
(5.3.272) die er samen met zijn vrouw Aaltje Kolkman ging wonen. Het huis werd in 2000 vergroot en verbouwd
tot 2 woningen. Op 52A (5.3.196) woont nu dochter Anita in 2001 getrouwd met Erik Leeftink.
Bewoners:

Arend Jan Wibbelink (*1900) en Johanna Wibbelink-Wolthuis
(*1903)

►
Eerste bewoonster Johanna
Wolthuis (1903-1996), afkomstig van de
Foonse (5.3.140) trouwde in 1924 met
Arend Jan (Jan) Wibbelink (1900-1993) van
erve BuskusHendrieks (5.3.100). Zij kregen
2 dochters: Janna Christiena (1925-1993)
die in 1951 trouwde met Hendrik Sligman
van de Kuper uit Markelo-dorp en Hanna
Gerritdina (Hanneke, *1927) die in 1951
trouwde met landbouwer en melkrijder
Hendrik Jan (Jan) Klein Zandvoort van Bats
aan Roudaalterweg 13 (Marckelo 1.5.050).
Zij gingen wonen op het familiebezit van
Klein Zandvoort in het Groenland aan
Roudaalterweg 9. Ook Hannekes ouders
verhuisden mee naar BatsJan.
Na het vertrek van de familie WibbelinkWolthuis werd het huis verhuurd.

►
Vanaf 1951 woonde hier Arend Jan (Jan) Aanstoot (1928-2003) van LokGet aan de Larenseweg, in
1950 getrouwd met Aaltje Assink (*1926) van Schoolen (5.3.070). Ze woonden kort na hun trouwen nog op
LokGet. Hier in Elsen werden 2 zonen geboren: Gerrit (*1952) die trouwde met de Hengelose Corrie Joustra en
in Lochem woont en Henk (*1956) die in Houten (Utr.) woont en getrouwd is met de Groningse Lientje
Timmerman.
In 1957 ging de familie Aanstoot aan de Bergweg in Markelo wonen. Daar werd nog dochter Ineke (*1959)
geboren, die in 1983 trouwde met de slager Gerard Lammertink in Enter.
►
Na de familie Aanstoot woonde hier de familie Hendrik Jan Wibbelink genaamd ’n Denger of
DengerJan. Deze familie woonde hiervoor op de Vinke (5.3.230). Jan Wibbelink (1906-1985) en zijn echtgenote
Dika Nijmeijer (1909-1997) kregen 4 kinderen: Dina/Dinie (*1930) die in 1951 trouwde met Jan Beld aan de
Twickelerweg, Herman (*1933) die in 1958 trouwde met Hanna Lodeweges van de Poppe en vanaf toen op
Hubert aan de Brummelaar (Marckelo 1.5.250) ging wonen, Hendrik Jan (*1934) die in 1962 trouwde met
Hanna Kooymans van Knopert aan de Brummelaarsweg en naar Goor verhuisde en Gerda (*1944) die in 1968
trouwde met Wim Pardijs in Laren (G).

Omstreeks 1966 vertrok de familie Wibbelink naar erve Welmer/Schreurs aan de Traasweg bij de Kattenberg om
daarna nog naar de Göttelaan in Markelo-dorp te verhuizen.
►
Vanaf 1966 woont hier de familie Nijland-Kolkman (Fort’nHendrik). Hendrik Willem Nijland (*1936),
afkomstig van Fort’nAorndJan (5.3.272) en Aaltje Kolkman (1937-2011), afkomstig van De Klooke op de
Borkeld (1.4.030), trouwden in 1963. Zij woonden eerst op de Borkeld, daarna in Hengelo (O) om tenslotte naar
dit erf te verhuizen. Zij kregen 3 kinderen: Arend Jan (Arjan,*1964) die in Hengelo werd geboren en in 1989
trouwde met Erna Nijhuis uit Stokkum (Stokkumerweg) en na een verblijf op Van Munster in 1996 op
“Sandvoort” (5.3.158) ging wonen, Gerrit Hendrik (Erik, *1969) die in 1999 trouwde met Gina Teekema uit
Hellendoorn en naar Van Munster (5.3.160) verhuisde en Aaltje (Anita, *1974) die eveneens na een verblijf op
Van Munster in 1999 de toen nieuw aangebouwde woning aan EsJan/Fort’nHendrik (5.3.196) ging bewonen.

