Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.3.250
erve Assink
1468
Rijssenseweg 60

Historie boerderij
Het erve Assinck is zeer oud, mogelijk reeds ontstaan in de 13e eeuw of waarschijnlijk ver daarvóór. Het was van
oudsher eigendom van het stift Metelen (D). Omstreeks 1350 had dit stift al zo’n 100 boerderijen in eigendom
waaronder meerdere bezittingen in Twente en omstreken. Het is aannemelijk dat het erve Assinck in de tijd daar
al deel van uitmaakte. In 1468 werd het erve verkocht, getuige de gegevens van het klooster Albergen:
Cunigond van Hoensten e.a., jufferen van het stift Metelen, bekennen verkocht en afgestaan te hebben met
belofte van waarborg als vrij edel goed het erve en goed te Assinck in de buurschap Elzen aan den eerzamen
Geert ten Have en Goede zijne huisvrouw alsmede hunne kinderen Henrik, Geert en Goede.
(Het echtpaar ten Have was overigens in 1481 ook eigenaar van Meengs in Beusbergen).
In het schattingsregister van 1475 wordt Assing als “gewaard erve” door de landsheer belast met 2 schild.
Reeds in 1480 verkochten Geert ten Have en zijn vrouw Goede het goed Assink met de “Hertgerstucken”.
Eigenaar werd het klooster in Albergen voor de koopsom van 292½ Rijnse guldens.
1510-1520. Aankoop van een stuk akkerland door het convent van Albergen gelegen bij hoeve Assing in Elsen.
Het meer direkte kontakt dat de bewoners van een kloostergoed doorgaans hadden met de prior en lekebroeders,
schijnt er meer dan eens toe hebben
geleid, dat een boerenzoon (meestal
degene die niet het eerst
geboorterecht had) het soms tot
priester bracht. In 1520 komt er
onder de namen van de lekebroeders
van het klooster Albergen ook een
Assing voor.

Erve Assink in 1930; bij put Johanna Hendrika Wessels-Zeendam

De tienden van het erve “Assingk
gelegen onder den gerigte to Ryssen
und burschappe Elsen” waren in
1488 beleend door Deryck van
Vorst. Hierna, tot in de 18e eeuw,
bleef deze belening bij de familie
van Voorst, die vanaf ca. 1650
aangeduid werd als Van Voorst tot
Grimbergen/van de Grimberg. Het

erf was daarmee tiendbaar aan het huis Grimberg te Rijssen.
Beleningen van de tienden:
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.
12-03-1625. RAG 481 Archief van Rhemen. nr 853.
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.
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.
1650 Februari 1. (Actum op den huijse Almelo den 1 Febr.) RAG. 481 Archief van Rhemen nr 117.
Beleening van de 3 kinderen van Herman
van Voerst te Grimberge, met namen Peter,
Reiner en Odilia Anna van Voerst, met de
tienden te Eisen, gaande uit de erven
Handertinck, Ribberdinck, Assinck,
Lentgerinck, Roede, Hoijckinck en ter
Heege, bij schenking van Maria van Voorst,
Abdis te ter Hunnepe. Hierbij de akte van
schenking en eenige op die zaak betrekking
hebbende stukken, alsmede de akte van
schenking dd. 23 November 1649, 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.
1680 September 9. (Actum in de leencamer tot Almelo den 9den 7bris.) RAG. 481 Archief van Rhemen. nr 118.
Beleening van Odilia Anna van Voorst van den Grimbergh met de tienden te Elsen, gaande uit de goederen
Hendertinck, Ribberdinck, Assinck en anderen onder Rijssen, leenroerig aan Almelo. Van het zegel van den
leenheer Adolph Henrick van Rechteren, heer van Almelo enz. beroofd.
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.
1692 Mei 13. (Actum in de leencamer des huijses en heerlickheijt Almelo den 13 Meij, ho ca 2da. post
meridiem). RAG. 481 Archief van Rhemen. nr 119.
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.
Als gevolg van de verbeurdverklaring van de kloostergoederen door de Staten van Overijssel in 1582 eindigde
de zeggenschap van het klooster Albergen over het erve Assink. Assink werd een domeingoed. In 1603 bracht de
provincie het beheer van de voormalige kloostergoederen onder bij het Rentambt Sibculo-Albergen.
Uit het verpondingsregister van 1601/1602 blijkt dat pachter Sweer Assinck toen 9 mudde land had. De pacht
werd betaald in rogge- en boekweitzaden die veelal naar Deventer werden gereden alwaar ze verscheept werden.
Voor 1749 is aangegraven een hooymaet genaemt den Wijers, een hoekjen gront dat ongemerkt groot te weesen
is 1/8 dagwerk grasmayens getaxeert ter waerde van f 3,-.
In 1752 was het erve Assink nog steeds “een heeren goedt onder ’t rentampt van Sipkelo en Albergen”. Hierna,
in 1765 verkregen de Van Coeverdens het domeingoed Assink vanuit de provincie. Zij hadden het blijkbaar
reeds in 1754 gekocht voor f 1772. De Van Coeverdens verkochten het goed na verkrijging direct door aan de op
Assink wonende pachter Hendrik Assink en zijn vrouw Grietjen Lenfers voor f 3600. Hendrik en Grietjen lenen
daarom f 2800,- van Jan van Hoek en vrouw Maria Stockers: “Onderpand het gekochte erve Assink zijnde
tiendbaar aan den huise Grimberg en 2 dagwerk hooyland in het Nije Slag in het Elsener Broek gelegen bij den
Kleynen Kolhoop, alsmede een dagwerk hooyland in de Leemaat.”
Hendrik mag 10 schepel bouwland, liggende bij Rotman
op den Elsener Esch verkopen, welke niet onder deze
hypotheek valt, maar dan wel als aflossing van de lening
moet dienen.
Verder:
In 1790 lenen Gerrit Jan Assink en vrouw Hendriena
Reeff f 1700,- van de Heer Lamberts en vrouw Johanna
Brilman te Weerselo met als onderpand: hun huis,
opstalle en gaarden grond, 7 mudden zaayland bij ‘t huis,
5 mudden op Rotmans Esch, 5 schepel de Veltbrake
genaamd, een mudde het Hoekstukke genaamd, 3 schepel
den Apenberg, een mudde het Hartgers Stukke (welk stuk
land ook reeds in 1480 wordt genoemd!), een maat in ‘t
Elsener Broek groot 8 dagwerk, het Nije Slag in ‘t
Elsener Broek groot 2 dagwerk, den Wijert groot 2
dagwerk en het Hoeyslag bij ‘t huis groot 2 dagwerken.
Tevens verkopen Gerrit Jan en Hendriena dan enkele
stukken grond:
1. Voor f 800,- aan Willem Oonk een hooyland de
Bokkelt met een kampjen daarin zijnde vrij en allodiaal
dog beswaard met ord. Heeren lasten gelegen tusschen de
hooylanden van Roesink en Reefjan.
2. Voor f 100,- aan Gerrit Jan Beumers een mudde lands
zijnde tiendbaar in den Elsener Esch.
3. Voor f 160,- aan Jan Schreurs 3 stukken bouwland
tesamen groot 5½ schepel gesaay zijn de tiendbaar en genaamd het Kleine en Groote Demter Stukke en den
Peggen in den Elsener Esch.
4. Voor f 200,- aan Derk ter Keurst op Teemker een dagwerk hooyland de Leemmaate genaamd in 't Elsener
Broek gelegen.
5. Voor f 90,- aan Hendrik Rotman een mudde bouwland zijnde tiendbaar op Rotmans Esch.

In 1811 bestond de veestapel uit een ruin, een merrie, 2 koeien, 2 vaarsen en een kalf.
Gerrit Jan Assink (*1767) was, door vererving via z’n vrouw, ook eigenaar van de Kiefhorst (Elsenerbroek
5.4.070), hetwelk hij in 1816 verkocht aan de toenmalige bewoner.
Assink omvatte rond 1830 13½ ha grond.
Blijkens een gevelsteen werd in 1850 verbouwd
dan wel nieuw gebouwd. (Hendrik Snijders
Gradus Wessels Jenneken Assink).
Het grondgebied werd tijdens de markedeling
omstreeks 1854 uitgebreid met 22 ha, voornamelijk
bestaande uit heide- en veengrond, waardoor de
bedrijfsomvang toen uitkwam op 35 ha.
Het heeft lang deze omvang gehouden tot bij een
ingrijpende boedelverdeling in 1912 er bijna 20 ha
eigendom werd van de uitgetrouwde broers en
zusters, die het in 1913 aan vele kopers verkochten.
De opvolger op de boerderij, Gradus Wessels, hield
het huis en 15 ha grond. Zijn ongehuwde zonen
zetten de boerderij voort. Na het overlijden van de
laatste van hen in 1986 werd de boerderij verkocht.
Eigenaar van het boerenerf werd toen de familie
Dispa-Mellink, omstreeks 2003 opgevolgd door de familie Hesp.
Het erve is een rijksmonument geworden. Tegenwoordig is er het vertaalbureau Translavic van de familie Hesp
gevestigd.
Bewoners:
►
Hoewel er reeds enkele eeuwen vooraf bewoning op erve
Assinck moet zijn geweest, wordt er pas bij de beschrijving (in het
markeboek) van een holtgericht op 1 augustus 1573 een duidelijke
bewonersnaam gemeld: Arent Assinck. Arent werd op die vergadering
als gezworene (“geswaere”) benoemd.
In het verpondingsregister van 1601 wordt als bewoner Sweer
Assinck vermeld.
Wat later was er weer een Arend Assinc. Arend kreeg een zoon Tonis
Assinck (†ca. 1664).

15-06-1913
Notaris Teeselink te Markelo zal op
Vrijdagen 20 juni a.s. bij inzet en 4 juli
a.s. bij toeslag, telkens des
voormiddags elf uur, ten huize van
Rotman op de Kemper in Elsen, voor de
familie Wessels op Assink publiek
verkoopen: circa 20 Hectaren losse
landerijen, gelegen in de
buurtschappen Elsen en Elsenerbroek.

►
Tonis (Arendsen) Assinck (†ca. 1664) huwde in 1651 met Trintien Jansen uit Elsen.
Op Assinck werden toen volgende kinderen geboren: Hermen (*ca. 1653) die waarschijnlijk als opvolger kan
worden beschouwd, Derck (*1655) die jong overleed, NN Assinck (*1657), Jan (*1658), Derk (*1661) en
Arentien (*1664).
Na het overlijden van Tonis omstreeks 1664, hertrouwde Trintien in 1665 in Rijssen met Harmen Alberts van
Mensink (5.3.180 Harremensink).
►
Opvolger Hermen Assink
trouwde omstreeks 1675 met
Jenneken (*ca.1653). Er kwamen
toen de volgende kinderen: Jan
(*ca.1675) die mogelijk de
opvolger op Assinck werd, Gerrit
(*1677), Harmen (*1680),
Hendrickien (*1682) die mogelijk
trouwde met Jan Frericksen en in
1709 te Wierden hertrouwde met
Berent Henricks, Gerrit (*1685),
Aeltien (*1687), Trijne (*1689) die
op Assinck bleef wonen en
Enneken/Anna (*1692) die in 1725
te Rijssen trouwde met de
weduwnaar Hen(d)rick Rotman en
naar Rotman (5.3.330) vertrok.
Bedsteden in de woonruimte bij erve Assink

►
Trijne (Herms) Assink (*ca. 1689) trouwde omstreeks 1708 met Jan Mensink (*1684), zoon van
Warner Haijkers op het nabijgelegen Mensink (5.3.190). Op Assink kregen zij 2 kinderen: Hermen Assink
(*1709) en Wilmina Assink (*1711).
►
Opvolger Jan Assink (waarschijnlijk de Jan geboren ca. 1675) huwde omstreeks 1703 Jenneken Catteler
(†ca. 1709), hertrouwde ca. 1710 met Hendrickjen Reefjans (†ca. 1719) van Reef (5.3.060) en trouwde voor de
derde keer in 1721 met Gerritjen Roeleving (*1697) van Roelvink uit Stokkum (Stockum 2.2.080).
Uit het eerste huwelijk werd 1 kind geboren: dochter Hermken (*1705).
Uit het tweede huwelijk kwamen 3 kinderen voort: Jan (*1711), Berend/Bernt (*1712) die in 1741 te Rijssen
trouwde met de weduwe Jenneken Bloemers en naar Groot Bloemers (5.3.150) vertrok en Hermen (*1714).
Van de kinderen uit het derde huwelijk van Jan Assink overleden er drie op jonge leeftijd. Volwassen werden:
Hendrick (*1722) die omstreeks 1763 mogelijk trouwde met Grietje Roelofs van Rooarend (Reilink,
Elsenerbroek 5.4.250), Jan (*1725) die in 1768 in Rijssen huwde met Dina Willems ter Haar (Tentjans) uit
Rectum en op (Groot) Aaftink (5.2.230) ging wonen, Garrit (*1727), Hendrick (*1729) die opvolger werd, Maria
(*1731) die in 1762 trouwde met Hendrick Berntzen ten Hoove uit Rectum, Jenneken (*1736) die in 1764
huwde met Jan Jansen Slot in Goor, Aeltjen (*1737) die in 1767 huwde met Derk Jansen van der Maat in Rijssen
en tenslotte Harmen (1741-ca. 1800) die in 1783 in Rijssen trouwde met Janna Janssen Witten van ’n Witten
(5.1.010) en op Nieuw-Assink in het Elsenerbroek (5.4.090) ging wonen.
►
Opvolger op Assink, Hendrick (*1729) huwde in 1762 te
Rijssen met Grietje Lentfers (*1739), dochter van Wessel en Janna
Lenfers uit Rijssen.
Hendrick en Grietje kregen 4 kinderen: Geeske (*1763), Gerrit Jan
(1767-1814) die opvolger werd, Jan Hendrik (*1770) en Janna (17721829) die in 1796 trouwde met Jan Hendrik ten Berfde/Kempers
(geboren op Tjoonk, 5.2.170) en op de Kemper (5.2.490) ging wonen.
►
Boer Gerrit Jan Assink (1767-1814) trouwde in 1789 te Rijssen
met Hendriena Reef (1763-ca. 1793) van Reef (5.3.060). Hij hertrouwde
in 1794 met Hendrine Wolters (1769-1846) van Woolters (5.2.470). Na
het overlijden van Gerrit Jan in 1814 zou Hendrine Wolters in 1815
hertrouwen met Hendrik Snijders (1782-1855) van de Snieder (5.3.320).
Deze werd toen de boer op Assink (Hendrik Snijders op Assink).
Uit het eerste huwelijk van Gerrit Jan Assink waren 2 kinderen geboren:
Hendrik Jan Assink (1790-1862) die in 1823 te Wierden trouwde met
Jenneken Jansen Velner uit Enter en Gradus Assink (*1791) die op jonge
leeftijd is overleden.
Johanna Hendrika Wessels-Zeendam
Uit het tweede huwelijk van Gerrit Jan werden 11 kinderen geboren:
(*1883) met een ouderwets rozijnen
Hendrine
(*1794), Geese (1796-1862) die in 1819 trouwde met Jannes
schaaltje in de hand; op de
Beldman
van
de Holter Borkeld en omstreeks 1837 in het Elsenerbroek
achtergrond een bedstee
ging wonen (KnibbelJannes 5.4.150), Gradus (*1797) die jong overleed,
Gerrit Hendrik (1798-1866) die timmerman werd en in 1837 te Holten
trouwde met Harmina Pasop op de Holter Borkeld, Jenneken (1800-1811) die op jonge leeftijd overleed,
Hendrika (1803-1866) die in 1825 huwde met wagenmaker Jan Hendrik Schreurs en zich vestigde op de Schreur
(5.3.080), Gerrit Jan (1804-1888) die in 1834 trouwde met Hermina ten Hove op Beumers (5.3.070 Schoolen) en
in 1840 hertrouwde met Hermina’s zuster Aaltje ten Hove, Maria (1805-1870) die in 1838 te Wierden huwde
met Jan Broeze in Ypelo, Jan Hendrik (1808-1857) die in 1834 trouwde met Aaltjen Peusschers en op de
Peuscher in Stokkum (Stockum 2.1.260) ging wonen, Gradus (1810-1882) die in 1849 te Rijssen trouwde met
Willemken Asselman uit Bathmen en in Rijssen ging wonen en Jenneken (1813-1886) die opvolgster werd.
►
Jenneken Assink (1813-1886) huwde in 1838 te Wierden met Gradus Wessels (1807-1881), zoon van
Hendrik Wessels van boerderij Harbers in Notter.
Jenneken en Gradus kregen 4 kinderen: Gerrit Hendrik Wessels (1838-1912) die de opvolger op Assink werd,
Hendrik Jan Wessels (1841-1928) die in 1879 trouwde met Johanna Gerritsen, toen naar Willink (5.3.020)
vertrok, Hendrika Wessels (*1844) die in haar geboortejaar overleed en Hendrika Johanna Wessels (1854-1934)
die in 1879 te Wierden trouwde met Albert Jan Burgers op HaaGaais aan het Enterveen.

►
Gerrit Hendrik Wessels (1838-1912) trouwde in 1872 met buurtgenote Gerritdina Bakker (1849-1913)
van de Bakker (5.3.260).
Uit dit huwelijk werden 5 kinderen Wessels geboren: Gradus (1873-1951) die opvolger werd, Gerrit Jan (18751949) die in 1905 trouwde met Dina Beltman op Haarman in de Plashoek (5.2.435), Jenneken (1878-1965) die in
1909 trouwde met de weduwnaar timmerman
Egbert Kappert in Rijssen, Aleida (1880-1916) die
in 1907 te Wierden met landbouwer Derk Rotman
in Rectum huwde en Hendrik Jan (1884-1969) die
in 1911 te Wierden trouwde met Johanna Gezina
ter Horst uit Ypelo en ging wonen op “de Kamp”
(5.3.034).
►
Gradus Wessels (1873-1951) trouwde in
1908 met Johanna Hendrika Zeendam (18831972), geboren op Daalkman in Herike (Hericke
3.3.170).
Er werden 7 kinderen geboren, waarvan 3
levenloos en 1 kind dat één maand na de geboorte
overleed. Volwassen werden: Gerrit Hendrik
(1913-1986) die ongehuwd bleef, Hendrik Jan
(1917-2002) die zou trouwen en tijdelijk op en bij
Assink zou wonen en Gerrit Albert Mannes
Wessels (1919-1981) die eveneens vrijgezel bleef.
Na het overlijden van vrijgezel Gerrit Hendrik in
1986 was Assink onbewoond en werd de boerderij
verkocht.

Johanna Hendrika Zeendam (*1883), Gradus Wessels
(*1873), Gerrit Hendrik Wessels (*1919), Hendrik Jan
Wessels (*1917), zittend Fenneken Broeze (*1912) en de
kinderen Gerrit (*1947) en Martha (*1948)

►
Hendrik Jan Wessels (1917-2002), die
fabrieksarbeider werd, trouwde in 1946 met
Fenneken Broeze (1912-1986) uit Ypelo
(YpeloBoer). Hendrik Jan en Fenneken gingen na
hun huwelijk eerst inwonen op Assink, woonden
toen korte tijd in het ouderlijk huis van Fenneken
in Ypelo en woonden daarna in een houten

noodwoning op het erf van Assink.
Hendrik en Fenneken kregen 3 kinderen: Gerhardus (Gerrit; *1947, geboren op Assink), Martha (*1948, geboren
op Assink) en Johan Hendrik (Johan; *1951, geboren in noodwoning bij Assink). In 1957 verhuisde de familie
naar de aangekochte woning “Eszicht” aan de
Apenberg (5.2.530).
►
Vanaf 1987 tot 2003 woonde de familie
Dispa-Mellink op Assink. Piet Dispa (hij werkte
bij de Hoogovens in IJmuiden) en Annet Mellink
kwamen hier vanuit Alkmaar. Piet (1928-2003),
geboren in Loosduinen en Annet (1930-2006),
geboren in Zwolle, trouwden in 1955. In augustus
2003 vertrok de familie naar Ommen.
►
In 2004 vestigde zich vanuit de stad
Utrecht de familie Hesp op Assink. Jeroen Hesp
was in 1998 getrouwd met de Poolse Ewa
Posecka. Het paar heeft 2 kinderen: Sophie
(*2001) en Nelly (*2004). De familie heeft op
Assink een vertaalbureau voor Oost-Europese
talen (Translavic).

Gradus Wessels (*1873) en Johanna Hendrika Zeendam
(*1883) met de kleinkinderen Martha (*1948) en Gerrit
(*1947)

initialen HS HW 1838
(Hendrik Snijders
Hendrina Wolters)

