Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.3.200
erve Nieuw Wassink-Kippers
ca 1725
Rijssenseweg 56

Historie boerderij
Deze boerderij zal omstreeks 1725/1730 zijn gesticht op een afgesplitst stuk grond van Groot Wassink (5.3.230).
De boerderij werd ook Klein Wassink genoemd.
1749. Aangegraven gronden: heeft Hendrik
Wassink aangegraven een hoekjen gront bij an
het lant dat hij van Swoferink in bouwinge heeft
en is ongeveer groot ¾ spint geestimeert op f 4,-.
Hendrik Wassink een kavenaer.
Het bedrijf ontwikkelde zich voorspoedig. In
1811 boerde men al met 1 paard en 3 koeien.
De oppervlakte grond die men bewerkte bedroeg
omstreeks 1830 10 ha waarmee men Groot
Wassink al ruim voorbij was gestreefd. De
aankoop van 1 ha grond van Ter Horst in Rijssen
en een toedeling bij de markedeling in 1854
brachten de bedrijfsomvang op ruim 20 ha.
In 1865 was de weduwe Frederika WassinkSmeenk de eigenares. In 1883 werd er 3 ha.
verkocht.
Zoon en vrijgezel Johannes Jan Wassink werd omstreeks 1895 de eigenaar.
In 1905 werd Nieuw Wassink verkocht. De boerderij (voor de sloop) met 3 ha grond werd aangekocht door de
familie Mensink (Harremensink). De overige 14 ha raakte versnipperd over vele kopers.
De familie Mensink stichtte dat zelfde jaar ongeveer op de plek van het vroegere Nieuw Wassink een nieuwe
boerderij, aanvankelijk voor de verhuur. De sluitsteen boven de
niendeure getuigt hiervan: AJM JBKL 1905 (Albert Jan Mensink en
Johanna Berendina Klein Leetink).
In 1922 kreeg dochter Johanna Willemina Mensink die toen trouwde
met Mannes Kippers, de boerderij met daar 28 ha grond aan
toegevoegd, op haar naam. In 1930 werd er 9 ha heide verkocht aan de
familie Ter Horst in Rijssen. In 1940 kwam er ongeveer eenzelfde
aantal hectares bij door de aankoop van de nabij gelegen boerderij de
Vinke (5.3.230) met 4,5 ha en ook nog eens 5 ha heide waar Kippers’s
echtgenote al een aandeel in had. Het bezit omvatte toen bijna 29 ha.
In 1967 werd de Vinke definitief gesloopt nadat het nog een tijd
verhuurd was geweest aan o.a. de smid ten Brinke.
In 1971 vertrokken de bewoners van Kippers (de familie Herman
Kippers) in het kader van de ruilverkaveling naar een nieuwe boerderij
aan de Oomsdijk (Elsenerbroek 5.4.016). De oude boerderij werd toen
aangekocht door de familie Wessels afkomstig van BaargmansGet aan
de Enterveenweg. Deze familie houdt zich naast het boerenwerk ook
bezig met de verkoop aan huis van diverse landbouwproducten.
Bewoners:
►
Eerste bewoner van (Nieuw) Wassink was Henderik Wassink, RK gedoopt in 1683, overleden na 1750.
Hij was zoon van Henrick Wassink van het nabij gelegen erf Groot Wassink (5.3.230). Henderik was in 1725
getrouwd met Janna Eeffink of Scholten (ca.1700-na 1748), dochter van Hendrick Scholte uit Enter. Uit dit
huwelijk werden 8 kinderen geboren die alle RK te Rijssen gedoopt werden: Henderik (1726-ca.1765) die de
opvolger werd, Gertrudis (*1727) die op jonge leeftijd overleed, Gerhardus (*1728), Geesken/Gertrudis (*1729),
Aaltje/Aleidis (*1732), Jenneken/Joanna (1734-1820) die in 1770 trouwde met Jan Jansen Wetering uit Enter en
is overleden ten huize van haar broer Arent op Klein Aaftink (5.2.240), Arent/Arnoldus (1736-1814), die in 1764
trouwde met Jannetje Janssen Lamp, timmerman werd en in 1773 zou hertrouwen met Janna Lambertzen uit
Amsterdam (doch die overleed tussen ondertrouw en trouwen) en daarna in 1774 toch hertrouwde, nu met

Geertruit Nij(en)huis, dochter van Jan Nij(en)huis uit Diepenheim, waarna de familie Arent Wassink in 1775
naar Klein Aaftink vertrok.
De jongste dochter (Hendrika-)Maria (Maritien, *1740) bleef op (Nieuw) Wassink wonen en trouwde in 1778 te
Goor met de in Kerspel Goor geboren weduwnaar Goossen Moerwinkel die echter al omstreeks 1780 overleed.
►
Opvolger Henderik Wassink (1726-ca.1765) trouwde in 1754 met Janna Zaaltink (†ca. 1755) uit
Delden. Zij kregen 1 dochter: Janna/Joanna Wassink (*1755) die in 1780 te Rijssen trouwde met Hermannus
Janssen Wolderink uit Wierden.
Na het overlijden van Janna hertrouwde Henderik Wassink in 1756 met Aaltje/Aleida Olminkhof uit Neede.
Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren: Henricus (*1759), Maria (*1761) die jong overleed en Jan
Berend/Joannes Bernardus (1763-1829) die timmerman werd en ongehuwd op de boerderij bleef wonen.
Nadat Henderik Wassink omstreeks 1765 was overleden, hertrouwde Aaltje in 1767 met Hendrik Bek(ke)man
uit Lochhuizen die hierna als Hendrik Wassink werd aangeduid. Er werden toen nog 2 kinderen geboren:
Hendrik/Henricus (1767-1827) die ongehuwd zou blijven en Maria (1771-1852) die in 1801 trouwde met
Hendrikus Gerrits Banis en in Rijssen ging wonen.
►
Neef Joannes Hendricus Wassink (Jan, 1775-ca.1811), afkomstig van Klein Aaftink (5.2.240) en zoon
van Arent Wassink, kwam in 1801 op dit erf. Hij trouwde in dat jaar te Rijssen met Aaltje/Aleida Megelink
(1775-1814) van erve Megelink (5.2.150).
Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren; drie hiervan stierven op jonge tot zeer jonge leeftijd. Dochter
Henrica (1802-1850) die op dit erf bleef wonen, trouwde in 1838 met Anthony Exterkate
(ca. 1805-1872), zoon van Hermannus Exterkate uit Ambt Delden; na het overlijden van Henrica vertrok
Anthony in 1851; hij is overleden in Reutum. Femia/Euphemia (1803-1839) bleef ongehuwd. Zoon Joannes
Hendricus (1809-1862) werd de uiteindelijke opvolger.
Waarschijnlijk omdat Jan en Aaltje Wassink vroeg waren gestorven, woonde de ongetrouwde Henricus
Megelink (1785-1868), de broer van Aaltje, tijdelijk op dit erf. Deze vertrok in 1863 naar Wierden.
►
Joannes Hendricus Wassink (Jan Hendrik, 1809-1862) huwde in 1853 te Markelo Frederika Smeenk
(1832-1893) uit Hellendoorn. Zij kregen 4 kinderen waarvan de jongste kort na de geboorte overleed. De andere
kinderen waren: Johanna Aleida (1854-1928), Dina Antonia (*1856) die aanvankelijk op de boerderij zou
blijven, evenals Johannes Jan (1858-1928) die vrijgezel bleef.
In deze periode woonden verschillende knechten en meiden op Klein Wassink. Na het overlijden van Jan
Hendrik Wassink kwam in 1862 ook Jan Smeenk (1827-1889), broer van Frederika hier wonen.
►
Dina Antonia Wassink (1856-1923) trouwde in 1883 met Jan Hendrik Wolters (1856-1949) uit Ambt
Delden, zoon van Gerrit Jan Wolters. Uit dit huwelijk werden op Nieuw Wassink 2 kinderen geboren: Johanna
Hendrika (*1884) en Geertruida Susanna (1888-1945). Omstreeks 1889 vertrok deze familie naar de
Klompenmaker (5.2.450) om vandaar via Rijssen zich uiteindelijk in Montfoort (Utr.) te vestigen.
In 1905 werd de familie Mensink van “Harremensink” eigenaar van de boerderij (Klein) Wassink.
►
Hierna woonden een paar families gedurende kortere tijd op deze boerderij.
In 1899 kwamen Gerrit Hendrik Noteboom (*1870), die gewoond had op o.a. Greven (Beusbergen 2.4.100) en
de Zweer (Marckelo 1.2.390) met zijn in Holten geboren echtgenote Hendrina Bosschers (1874-1960), hier
wonen. Zij waren in datzelfde jaar getrouwd en kregen op (Nieuw) Wassink 3 kinderen: Teunis (*1900),
Berendina (*1901) en Geertruida (*1903). Ze vertrokken in 1906 naar Borne.
►
Van 1906-1922 woonde hier de familie Hermanus Nijkamp (*ca.1870) - Gerritjen Nijenhuis (ca. 18681952). Hermanus en Gerritjen waren in 1891 in Bathmen getrouwd en hadden aldaar 5 kinderen gekregen:
Hendrika (Dika, *1892) die in 1917 trouwde met Gerrit Jan Wolthuis op de Klompenmaker (5.2.450), Frederik
(*1894) zie hierna, Gerrit Jan (*1898) die in 1922 trouwde met Geertrui Janna Paalman van Paalman (5.3.320)
en naar Holten verhuisde, Albertus Hendrikus (*1901), Gerritjen (*1903) die in 1927 in Rijssen trouwde met
Derk Tukkers, afkomstig uit Wierden.
Zoon Frederik (*1894) trouwde in 1918 met de in Borculo geboren Janna Oldemenger (1890-1954). In Herike
werd in 1919 hun zoon Hendrik Jan geboren (waarschijnlijk op Dannenkamp bij Janna’s moeder). Het jonge
gezin Frederik Nijkamp ging in 1919 op de Russe (5.3.040) wonen, daarna op Haarman (5.2.435) om in 1924
naar Rijssen te vertrekken.
In 1910 kregen Hermanus Nijkamp (*ca.1870) en Gerritjen Nijenhuis op (Nieuw) Wassink nog een dochter:
Hermina. De familie Nijkamp-Nijenhuis verhuisde in 1922 naar Rijssen.

►
Vervolgens kwamen de
nieuwe eigenaren Mannes Kippers
(1897-1969) uit Wierden en
Johanna Willemina Mensink
(1893-1965) van het nabijgelegen
Harremensink (5.3.180) hier
wonen. Zij waren in hetzelfde jaar
1922 in Wierden getrouwd.
Uit dit huwelijk werden 4 kinderen
geboren; één kind kwam levenloos
ter wereld. De andere kinderen
waren: Johanna Alberdina (19232012) die in 1953 trouwde met
Lubbertus Johannes Hofmeijer in
Heino, Herman (*1925) die
aanvankelijk op dit erf zou blijven
en Albert Jan (*1930) die kort na
de geboorte overleed.
►
Herman Kippers (19252003) trouwde in 1955 met
Herman Kippers (*1925), Johanna Alberdina Kippers (*1923), Mannes
Frederika Gerritdina Mokkelencate
Kippers (*1897), Johanna Willemina Kippers-Mensink en de knecht Jan
Hendrik Schreurs (*1915) van Vinkert op De Hocht. Namen van de 2 jongens (1930-2010) uit Wierden.
Zij kregen 4 kinderen: Mannes
zijn niet bekend
(*1957) die in 1982 trouwde met
de in Nijkerk geboren Geertruida J. Elisabeth Vos en in Wierden ging
wonen, Frederika (*1959) die in 1983 trouwde met Jan Willem Baan
en uiteindelijk in Soest is gaan wonen, Johan Willem (Johan, *1962)
die in Almelo werd geboren en in 1991 trouwde met Rita Dollen uit
Wierden en Jan (*1965) die eveneens in Almelo werd geboren, met
Gerharda ten Bolscher uit Rijssen trouwde en naar Kruisland (N-Br.)
verhuisde.
Eind 1971 vertrok de familie Kippers in het kader van de
ruilverkaveling naar de nieuwe boerderij Kippers aan de Oomsdijk
(Elsenerbroek 5.4.016), waar zoon Johan naderhand het boerenbedrijf
zou voortzetten.

Mannes Kippers (*1897)

►
Hierna kocht de familie Gerrit Albert Wessels (1919-2003)
de oude boerderij Kippers en ging hier boeren. De familie woonde
hiervóór op de boerderij BaargmansGet (5.3.356) aan de
Enterveenweg. Gerrit Albert kwam oorspronkelijk van Baargman aan
de Plasdijk (5.2.441) en was in 1948 getrouwd met Jenneken Hermina
Vinkers (1917-1984) van Vinkert (5.3.340). Zij hadden 2 kinderen
gekregen: Gerrit Jan (*1949) die opvolger zou worden en dochter
Hermina Johanna (*1953) die in 1975 trouwde met Jan Nijland te
Rijssen.

►
Gerrit Jan Wessels (Jan, *1949) trouwde in 1976 met Margot Vogel (*1953) uit Enschede.
Jan en Margot kregen 3 kinderen: Johanna Gezina (Joanne, *1979) die naar San Pedro el Alto bij Antigua in
Guatemala is vertrokken en daar in 2011 is getrouwd met de uit Londen afkomstige Scott Stanton, Alberdine
Marianne (Marianne, *1980) die in 2009 trouwde met Matthijs
28-11-1946
Stalenburg uit Hattem en Johan Gerhard (Johan, *1984) die in
In het keurstamboek.
2012 trouwde met Miranda Stegeman van Ni’jhoes op de
Door den inspecteur van het Ned.
Borkeld (5.1.100), aanvankelijk in de leegstaande woning van
Rundveestamboek werd van den landbouwer
M. Kippers te Elsen de eigen gefokte koe
Miranda’s overleden grootouders op Niejhoes is gaan wonen,
Doortje 13 geb. 17-1-’42 in het keurstamboek
maar na een in 2015 te realiseren verbouwing terugkeert naar
opgenomen met 79.7 punten.
zijn ouderlijke boerderij Rijssenseweg 56 en de opvolger wordt.

