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Historie boerderij
De familie Gerritsen op Willink in Elsen (5.3.020) stichtte hier omstreeks 1860 een boerderijtje met een
huurwaarde van 6 gulden. In 1881 werd dat met 4,7 ha grond eigendom van zoon Hendrik Gerritsen.
Bij een boedelscheiding in 1915 werd zoon Jan Hendrik Gerritsen de eigenaar en bij de volgende verdeling in
1931 kreeg zoon Hendrik Gerritsen het in bezit. Hendrik stond te boek als koopman, reiziger en later
kolenhandelaar.
Hij breidde de bedrijfsomvang uit tot ongeveer
7½ ha door in 1937 ¾ ha te kopen van Mensink
op ’n Iemker (Elsen 5.2.510) en in 1938 2 ha van
Sprokkereef op Wolters (Elsen 5.2.470).
Toen de toenmalige bewoners (fam. Tijink) in
1968 definitief vertrokken naar Goor werd de
boerderij door de familie Gerritsen te koop gezet.
Ze werd gekocht door de familie Ornstein die in
1972 het geheel verbouwde tot woning.
Slechts enkele jaren, vanaf 1990 tot 1992, waren
Johannes Schoots en Emeline Middeldorp de
eigenaren/bewoners.
Vanaf 1993 woonden er de uit IJsselstein
afkomstige Leonardus M. Koot en Gertruda
W.M. Schmitz.
In 2000 werd het aangekocht door de familie H.W. Fokke uit Rijssen die hier in 2001, na de zoveelste
verbouwing, kwamen wonen. De tegenwoordige bewoners, de familie Bloemendaal uit Rijssen, kocht het pand
met bijna 1½ ha grond in 2007.
Bewoners:
►
Hendrik Gerritsen (1831-1887) afkomstig van Willink (Elsen 5.3.020) trouwde in 1857 met Egberdina
Wes (1834-1914) van erve Dambrink uit Kerspel Goor. Hendrik en Egberdina kregen 6 kinderen:
Gerrit Jan Gerritsen (1858-1952) trouwde in 1881 met z’n buurmeisje Hermina Wibbelink (1860-1927) van
Janteboer (5.4.080) en vertrok met haar naar Ambt-Delden, Jan Willem Gerritsen (1860-1883), Jan Hendrik
Gerritsen (*1863) werd de opvolger, Gerrit Willem Gerritsen (1866-1945) trouwde in 1887 met Gerritdina
Vosgezang (1865-1956) en vertrok naar Hengelo, Johanna Gerritsen (1871-1939) trouwde in 1922 met Gerrit
Jan Elbert en tweelingzuster Gerritdina Gerritsen (1871-1916) vertrok in 1891 naar Goor en trouwde in 1897
daar met Hermannus ter Hofste.
►
Opvolger Jan Hendrik Gerritsen (1863-1929) trouwde in
1887 met Hendrika Vosgezang (1867-1906) uit Rijssen.
Dit echtpaar kreeg 3 kinderen:
Dina Gerritsen (1887-1889), Jenneken Gerritsen (*1888) trouwde
in 1909 met Hermannus Johan Boswinkel in Goor en Hendrik
Gerritsen werd de opvolger.

Jan Tijink met buurjongen Jan Janssen van
'n Stork

►
Hendrik Gerritsen (*1894), reiziger en handelaar van
beroep, trouwde in 1918 met Hendrika Beltman (*1896) van
Kempengait aan de Kooidijk in Stokkum.
Hendrik en Hendrika kregen 2 kinderen:
Jan Hendrik Gerritsen (1919-1989) en Gerrit Gerritsen (19201996).
Hendrik Gerritsen moest zich vanwege een jachtongeluk behelpen
met een houten been; hij woonde enige tijd afwisselend in Goor
en in het Elsenerbroek, tot hij in 1931 met z’n gezin definitief
vertrok naar Goor.

►
Nieuwe bewoner werd in 1931 Dirk Hendrik Brinkers (1904-1965) afkomstig van Mulderskamp
(5.4.290). Hij trouwde toen met Johanna Leeftink (1906-1988). Dit echtpaar kreeg 2 kinderen:
Jan Hendrik Brinkers (*1932) en Gerritdina Johanna Brinkers (*1934).
De familie Brinkers vertrok omstreeks 1938 naar de boerderij Klompjan in Elsen (5.2.300).
►
Ze werden opgevolgd door Johan, roepnaam Jan, Tijink
(1909-1999) afkomstig van de Flipborg (5.4.280) die in 1934 was
getrouwd met Gerritdina Hendrika Seppenwoolde (1912-1991) uit
Ambt Delden. Zij woonden de eerste jaren van hun huwelijk in bij
de Flipborg. Blijkens een gevelsteen werd in 1939 de boerderij
verbouwd. In 1968 zijn Jan en Rika gestopt met het boerenwerk en
vertrokken naar Goor.
►
In 1972 werd de boerderij geheel verbouwd tot woning en
betrokken door de familie Matthijs Ornstein (1933-2005). Matthijs
werkte voor AKZO Nobel veel in het buitenland en nam z’n vrouw
en 3 kinderen, Maurits (*1965), Pepijn (*1967) en Marijn (*1971)
dan geregeld mee.
Vanaf 1977, toen de Ornstein’s voor langere tijd naar het buitenland
vertrokken, tot 1989 toen ze zich in het dorp vestigden, huurden de
in Den Haag geboren Franciscus Christianus Maria Sala (Frans,
*1944) en echtgenote Wilhelmina Ingrid Louise Smit (*1944) met
hun 2 kinderen Pjotr (*1970) en Yakov (*1975) deze woning.
Mevrouw Sala houdt zich bezig met het gieten van bronzen figuren
en beelden; zij heeft een atelier bij de familie Wissink aan de
Kolhoopsdijk.
Vanaf 1990 tot 1992 waren Johannes Schoots en Emeline
Middeldorp de eigenaren / bewoners.
Vanaf 1993 woonden er de uit IJsselstein afkomstige Leonardus M.
Koot en Gertruda W.M. Schmitz die het pand hadden gekocht van
Rika en Jan Tijink
de familie Schoots.
In 2000 betrokken Hendrik Wiecher Fokke (*1967) uit Vriezenveen en z’n vrouw Jessica Heutink (*1967) deze
woning waar in 2003 hun zoon Merten Bertus Wiecher werd geboren.
In 2007 kwamen de nieuwe eigenaren Hans Bloemendal (*1969) uit Almelo en Sytske Kiestra (*1971) uit
Vledder met hun kinderen Sybe (*2003) en Jens (*2005) hier wonen.

