Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.4.080
erve Jenteboer-JanBerends-Blekhorst
ca 1760
Plasdijk 24

Historie boerderij
Deze boerderij zal voor 1765 zijn gesticht.
Belening van erve Blekhorst:
Het erve en goed Bleckhorst, bestaande in een
eygendommelijke wooning met zijn aankleef en
dependentiën in 't Elssenerbroek staande en
gelegen, en een hoek gronds, leggende tussen des
Schoolmeesters Gaarden en de Ryt of zogenaamde
Grefte, langs Wissinksslag en de andere kant de
dijk langs in 't Groenland.
9-11-1765.
Andries Pieterman, als horige hulder ten behoeve
van Gerrit Jan Reef, nadat het goed als hofhorig
goed was aangenomen tegen de bouwlanden in de
Elssener Esch; tevens verkrijgt hij toestemming het
goed met het overige van het erve Heverdink of Henrickinck te consolideren tot één leen.
9-11-1765.
Beleend door Gerrit Jan Reef, nadat de lenen geconsolideerd waren, onder hulderschap van Andries Pieterman,
hofgenoot.
23-11-1765.
Gerrit Jan Reef vestigt ten behoeve van Johan Weerts, burgemeester te Deventer, een hypotheek van f 2000,- à
3,45 % 's jaars.
5-5-1769.
Mr. J.C. Lemker, als rentmeester van de proosdij van Lebuinus te Deventer, verkrijgt consent om te procederen.
14-4-1772.
Andries Pieterman, als hulder van de thans meerderjarige Gerrit Jan Reef.
14-4-1772.
Gerrit Jan Reeff, mede als volmacht van zijn vrouw Janna Keyzers, vestigt ten behoeve van Evert Herman
Putman, advocaat en lid van de gezworen gemeente te Deventer en zijn vrouw Catharina Margaretha van Laer,
een hypotheek van f 1000,- à 4% 's jaars.
3-12-1772.
Gerrit Jan Reeff en zijn vrouw Janna Keysers met hun hulder Andries Pieterman, vestigen ten behoeve van
Hendrik Fredrik Bouwer, burgemeester te Deventer en zijn vrouw Hermanna van Suchtelen, een hypotheek van f
1000,- caroligulden à 4% 's jaars.
3-5-1773.
Gerrit Jan Reeff met zijn hulder vestigt ten behoeve van E.H. Putman, contrarolleur en lid van de gezworen
gemeente te Deventer en zijn vrouw Catharina Margaretha van Laar, een hypotheek van f 800,- à 4% 's jaars.
12-5-1775.
Burgemeester Hendrik Fredrik Bouwer verkrijgt consent om te procederen.
10-1-1782.
De secretaris H. Borgerink, als gesubstitueerde van J.C. Lemker, rentmeester van de proosdijgoederen, verkrijgt
consent om te procederen.
7-11-1786.
De procureur B.J. Knaape, als volmacht van Gerrit Jan Reeff mede voor zijn vrouw Janna Keysers, verkrijgt
approbatie van het transport aan de advocaat Everhard Herman Putman en zijn vrouw Catharina Margaretha van
Laer.
3-1-1797.
Hendrik Beernink, hofhorige, als volmacht van de oud-burgemeester E.H. Putman.
3-1-1797.
Hendrik Beernink, als horige hulder ten behoeve van Janna Keyser, weduwe van Gerrit Jan Reef, na opdracht
door Hendrik Beernink als volmacht van E.H. Putman en zijn vrouw C.M. van Laer.
17-1-1797.
Janna Keyser, weduwe van Gerrit Jan Reef, geassisteerd met haar hulder, vestigt ten behoeve van de jood
Salomon Abraham te Almelo een hypotheek van f 6600,- caroliguldens à 4% 's jaars.

In 1832 bedroeg de omvang 4 ha grond, terwijl rond die tijd de veestapel uit 2 koeien bestond. In 1860 verkocht
de toenmalige eigenaar Hendrikus Huiskes het huis met 1,2 ha grond aan de wegarbeider Jan Hendrik
Wibbelink. De overige grond raakte versnipperd over diverse kopers. De familie Wibbelink deed diverse kleine
aankopen en twee grotere aankopen: in 1885 1,4 ha van A.J. Bloemendal en in 1937 2 ha van Hermannus Tijink.
In 1908 werd er grond verkocht voor de aanleg van de spoorlijn en de bouw van een station en stationshuis
(5.4.079) voor het Bello treintje.
Hierdoor bedroeg de bedrijfsomvang per 1966 6,3 ha.
Bewoners:
►

De eerst bekende bewoner Jan Berend Siemerink (1739-1818) was getrouwd met Catharina Selhorst of
Holleman. Dit echtpaar kreeg 3 kinderen:
Jan Roelof Siemerink (1765-1846) die in 1799 trouwde met
Gerridiene Jansen van ’t Lintelo in Kerspel Goor en in 1815
hertrouwde met de Goorse Berendina Hiltjesdam, Janna
Siemerink die de opvolgster werd en Gerrit Sijmerink (ca17671851) die in 1794 trouwde met de weduwe Griete Berfde uit
Rectum.

►
Opvolger Janna Siemerink (ca1785-1835) trouwde in
1813 met Hendrikus Huiskes (1787-1877), wever/landbouwer
van beroep en afkomstig uit Ambt Delden.
Hendrikus hertrouwde in 1836 met Grietjen Hendriks (18081856) afkomstig van de Holter Borkeld. Uit dit tweede huwelijk
van Hendrikus werden 5 kinderen geboren:
Janna Huiskes (1836-1867) die in 1864 trouwde met Egbert
Gerrit Wibbelink en vader Jan Hendrik
Leetink op Koarjan (5.4.180), Jan Willem Huiskes (1839-1840)
die slechts 1 jaar oud werd, Jan Willem Huiskes (1842-1913) die in 1875 trouwde met Gezina Schuitemaker en
ging wonen in Goor, Mannes Huiskes (1846-1915) die in 1861 vertrok naar Ambt Delden en in 1883 in Goor
trouwde met de Holtense Wilhelmina Brinks en uiteindelijk belandde in Enschede en Willemina Huiskes (18501884) die samen met haar broer in 1861 vertrok naar Ambt Delden en in 1878 trouwde met de Deldense
voerman Berend Assink en ging wonen in Goor.
Vader Hendrikus vertrok in 1866 naar Bentelo waar hij in 1877 overleed.

Gerrit Wibbelink (*1921) op de trekker

►
In 1860 was al een nieuwe bewoner bij Hendrikus
ingetrokken: Jan Hendrik Wibbelink (1829-1909) was
afkomstig van Brookwannink (Marckelo 1.2.130) en in 1853
getrouwd met Hendrika Burgers (1836-1904) uit Enter. Het
paar woonde eerst in Kerspel Goor en elders in het
Elsenerbroek voor ze zich hier vestigden.
Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
Hendrika Wibbelink (*1853) die in 1867 vertrok naar Enter en
in 1876 trouwde met Hendrik Jan Olydam in het Kerspel Goor,
Fredrika Wibbelink (*1856) die in 1875 in Hengelo trouwde
met Jan Roelof Willemsen, Christiaan Wibbelink (1858-1870)
die als 12-jarige overleed, Hermina Wibbelink (*1860) die in
1881 trouwde met Gerrit Jan Gerritsen van de Flipborg
(5.4.280); zij vertrokken naar Ambt-Delden, Jan Hendrik
Wibbelink (*1863) die de opvolger werd, Willemina
Wibbelink (1866-1875) die als 9-jarige overleed, Gerrit
Jan Wibbelink (1869-1886) die op 16-jarige leeftijd
overleed, Christiaan Wibbelink (*1872) bleekersknecht
van beroep die in 1899 trouwde met de weduwe Hanna
Brunnekreef op Buskes Hendrieks (5.3.100) en Johanna
Wibbelink (*1875) die in 1891 vertrok naar Goor en in
1898 trouwde met de gruttersknecht Albert ter Meulen in
Delden.
►
Opvolger Jan Hendrik Wibbelink (1863-1940)
trouwde in 1887 met Gerridina Mensink (1864-1914)

afkomstig van Mensink-Luuks (5.4.190). Uit dit huwelijk werden 3 kinderen
geboren:
Gerrit Jan Wibbelink (1888-1963) die ongehuwd bleef, Jan Hendrik Wibbelink
(1890-1969) die de opvolger werd en Jan Willem Wibbelink (*1895) die in 1921
trouwde met Rinske Vermeulen (*1897) uit Amsterdam. Hij werd spoorwegarbeider
en halte-chef en vertrok in 1922 naar de gemeente Wierden, maar kwam in 1924 weer
terug om op de Halte (5.4.070) te gaan wonen.
►
Opvolger Jan Hendrik Wibbelink (1890-1969) trouwde in 1918 met
Gerritdina Berendina Haarman (1898-1949) uit Ambt Delden. Zij kregen 2 kinderen:
Gerrit Jan Wibbelink (1918-1918) die 7 maand oud was toen hij overleed en Gerrit
Johan Wibbelink (*1921) die de opvolger werd.

G.J. Wibbelink
getekend door Jan
Broeze

►
Gerrit Johan (Gerrit 1921-1998) trouwde in 1947 met Gerritdina Johanna
Janssen (Dina 1924-2014), zijn buurmeisje van de Kiefte (5.4.070). Hij begon hier
met een pluimveebedrijf. Uit hun huwelijk werden 2 kinderen geboren:
Gerharda Gerritdina (Gerda *1947) die in 1968 trouwde met Jan Wes (*1947). In 1968 werd hun zoon Martin
geboren waarna ze in 1970 zijn gaan
wonen in het Weldam, Gerritdina
Hendrika Janna (Dinie *1955) die in
1975 trouwde met Jan Waanders
(1953-2012) uit Groenlo en in
Arnhem ging wonen.
Na het overlijden van Gerrit is de
boerderij verkocht aan de familie
Seghers die hier in oktober 1998
kwam wonen. Dina WibbelinkJanssen is toen vertrokken naar
Goor.
►
Huidige bewoners zijn Roy
Edward Seghers (Roy *1960) uit
Amsterdam, z’n vrouw Anna van de
Werf (Anneke *1957) eveneens uit
Amsterdam en hun zoon Marc
(*1988).

