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5.4.320
erve Alink-Verdriet
eind 18e eeuw
Klemmerweg 9

Historie boerderij
In 1798 werd het halve plaatsje Verdriet door Hendrik Brunnekreef bij executie gekocht van Pothoff voor de
prijs van 174 gulden. Dit boerderijtje bleef lang in het bezit van deze familie Brunnekreeft in Goor, zij waren
voermannen en logementhouders van beroep en hadden vele bezittingen in de gemeente Markelo. Het eigendom
van dit boerderijtje ging altijd van vader op zoon totdat in 1905 Willemina Brunnekreeft, die getrouwd was met
de Goorse boomkweker Evert Nieuwenhuis, het met 1½ ha grond bij een openbare verkoop verkocht aan de
bewoner Arend Jan Alink.
De familie Alink breidde de omvang van de boerderij uit door in de periode 1922-1937 in totaal 4 ha aan te
kopen van de familie Hegeman.
In 1961 was Willem Alink nog steeds de eigenaar van
het boerderijtje met toen 5½ ha grond.
De familie Alink heeft omstreeks 2005 de boerderij
verkocht aan de aannemer Johan Rouweler uit Goor.
Het pand is vervolgens door de koper gesloopt en in
2007 vervangen door een fraai landhuis op ongeveer
100 meter oostelijk van het oude Alink. Dit werd
vervolgens verkocht aan de familie Haafkes uit Goor.
Zij hebben maar korte tijd gehad om te genieten van
hun prachtige onderkomen. Twee dagen na het
betrekken van de woning in december 2007 overleed
Harold Haafkes.
In 2013 is het pand aangekocht door Patrick Gierkink
en Tineke Spijkers.
Een paar jaar later is overigens het pand al weer van
Oude boerderijtje Alink
eigenaar verwisseld.
Bewoners:
►
Gebleken is dat verschillende leden van de familie Verdriet frequent verhuisden en elkaar opvolgden op
enkele panden in deze omgeving. Welke Verdriet op welk moment op welk pand woonde is niet helemaal
duidelijk geworden. Zeker is dat de eerstbekende bewoner op dit pand Teunis Verdriet was die in 1811 een
veestapel bezat van “3 koeyen en 2 kalveren”.
Hij werd in 1833 opgevolgd door Berend Verdriet, afkomstig van ter Balkt/Verdriet. (5.4.340).
►
Berend Verdriet (1799-1879) dagloner
van beroep trouwde in 1822 met Aaltjen Volbrink
(1804-1867) uit Enter. Berend was afkomstig van
ter Balkt/Verdriet maar geboren op JanNiehoes
(Hericke 3.2.180) waar z’n moeder vandaan
kwam. Berend en Aaltje woonden eerst op ter
Balkt (van 1822-1827), vervolgens op Klein
Mölnkolk (van 1827-1833) en daarna hier op
Alink (1833-1841) voor ze zich omstreeks 1841
vestigden op Jonas/Verdriet (5.4.350).
Het echtpaar kreeg 10 kinderen:
Jenneken Verdriet (1823-1823), Jan Verdriet
(1824-1834), Hendrikus Verdriet, hij was
milicien, (1826-1848), Johanna Verdriet (1829Joop Wolters en Willem Alink
1831) geboren en overleden op Klein Mölnkolk,
Jan Hendrik Verdriet (1831-1910) die de opvolger werd op Jonas (5.4.350), Berendina Verdriet (1834-1834),
Johanna Berendina Verdriet (1835-1874) die in 1863 trouwde met Hendrikus Flipsborg op Rietgoor (5.4.360),
Maria Verdriet (1838-1901) die in 1867 trouwde met de weduwnaar Esken Wolberink in Ambt Delden,
Gerritdina Verdriet (1841-1843) en Gerrit Jan Verdriet (1844-1924) die in 1879 trouwde met Dina Harbers en in
1885 met Johanna Nijland.

►
Opvolgende bewoner werd in 1841 Gerrit Jan Vaarhorst/Phaarhorst (1804-1870) uit Ambt Delden die
was getrouwd met Geertrui Roeler (1801-1869). Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
Hendrika Vaarhorst (ca.1840-1842) en Hendrikus Vaarhorst (ca.1841-1842).
►
Na het vertrek, omstreeks 1861, van de familie Vaarhorst naar Herike (Hericke 3.1.220) werd het
Verdriet betrokken door de katholieke dagloner Gerhardus Johannes Tankink (1804-1867) uit Ambt Delden die
in 1828 was getrouwd met Engelina Rouweler (1802-1872) uit het Kerspel Goor. Zij hadden hiervoor tijdelijk
geboerd op Krommendam (5.4.230) en Teemkersmaat (5.4.310). Dit echtpaar kreeg 9 kinderen die op 1 na, zoon
Hendrikus Tankink, allen jong overleden.
►
Hendrikus Tankink (1834-1871), dagloner van beroep, trouwde in 1859 met Renella Ziethof (18361867) uit Ambt Delden en hertrouwde in 1867 met
3-4-1927
Gesina Mentink (1844-1932) uit Ambt Delden. Gesina
De zoon van het raadslid A.J. Alink te Elsenerbroek had
op haar beurt hertrouwde in 1872 met Gerrit Jan
het ongeluk met zijn voet bekneld te raken tusschen het
Freriksen (1843-1928). Uit deze 3 huwelijken werden
z.g. schemmel en het rad, waardoor het been werd
15 kinderen geboren waarvan er 3 levenloos ter wereld
kwamen:
gebroken. Geneeskundige hulp bleek noodzakelijk.
Uit het eerste huwelijk: Gerritdina Tankink (*1860)
trouwde in 1891 in Lonneker met de timmerman weduwnaar Hendrikus Leferink uit Haaksbergen, Geertruida
Tankink (1861-1866) werd slechts 5 jaar, Johanna Tankink (*1862) trouwde in 1890 in Goor met de voerman
Hendrikus Mekenkamp, Willemina Tankink (*1864) trouwde in 1887 in Goor met de wever Bernardus Exterkate
en Engelina Tankink (1865-1867).
Uit het tweede huwelijk: Petronella Tankink (1870-1873) en Hendrikus Tankink (*1872).
Uit het derde huwelijk: Johanna Freriksen (*1875) die in 1900 in Hengelo trouwde met de sterker Hermannus
Oude Lansink, Hermannus Freriksen (*1878), Berendina Freriksen (*1881) die in 1904 trouwde met de
landbouwer Roelof Brummelhuis in Ambt-Delden, Jan Hendrik Freriksen (*1885), gemeente arbeider van
beroep, trouwde in 1911 in Lonneker met Johanna Euphemia Horck en tweelingbroer Johannes Freriksen
(*1885) trouwde in 1927 met Johanna Maria Rosink in Ambt-Delden.
In 1885 vertrok de familie Freriksen
naar Ambt Delden.

Het nieuwe landhuis ter vervanging van het oude Alink

►
Volgende bewoner werd in
1886 Jan Hendrik Boswinkel (18561930) die in 1885 in Diepenheim was
getrouwd met Geertje Oldenampsen
(1859-1933). Jan Hendrik en Geertje
kregen 4 kinderen:
Hendrikus Boswinkel (*1885) die in
1912 in Diepenheim trouwde met
Hendrika Johanna Oldemenger, Maria
Gerritdina Boswinkel (*1886) die in
1915 trouwde met Berend Jan Wegereef
in Diepenheim, Arendina Boswinkel
(*1889) die in 1914 in Diepenheim
trouwde met Johannes Ardesch en
Jenneken Boswinkel (*1890) die in

1918 trouwde met de Diepenheimse schilder Albertus Nijmeyer.
De familie Boswinkel vertrok in 1905 naar Diepenheim nadat in 1902 al enkele dochters waren verhuisd naar
Goor.
►
Op 19 mei 1905 vestigde zich hier, vanuit Goor, de van oorsprong Diepenheimer Arend Jan Alink
(1866-1939). Hij was dagloner van beroep en bij z’n komst al weduwnaar van Gerritdina ten Zende. Hij was in
1904 hertrouwd met Jenneken Klein Spenkelink (1870-1928) uit Rijssen. Arend Jan kreeg uit z’n beide
huwelijken in totaal 10 kinderen:
Uit het eerste huwelijk: Johan Alink (1892-1918) die in 1916
20-3-1927
trouwde met de Markelose Harmina Leferink en als
De heer A.J. Alink, Elsenerbroek, die 8 jaar voor
wegwerker in Hellendoorn ging werken, Johanna Jacoba
de afd. S.D.A.P. in den gemeenteraad zitting
Alink (1894-1978) die in 1914 trouwde met de metselaar
heeft gehad, wenscht bij de a.s. verkiezingen
Gerrit Jan van den Burg (1889-1969) uit Enter, Jansje Alink
geen candidatuur te aanvaarden.
(1896-1986) die in 1917 trouwde met Jan Janssen op ’n

Stork (5.4.270), Jan Alink (1897-1965), ook wegwerker, trouwde in 1922 met Harmina Leferink, de weduwe van
z’n aan de Spaanse griep overleden broer Johan, en ging wonen in Hellendoorn, Jacoba (1898-1899) die slechts
enkele maanden oud werd en Gerrit Jan Alink (*1900) die in 1927 trouwde met Gerritdiena Weustemaat in
Enter.
Uit het tweede huwelijk: Jacob Alink (1904-1906), Jacob
Alink (1907-1993), brandstoffenhandelaar van beroep, die in
1932 trouwde met Gerritje Boomkamp en in het dorp ging
wonen, Jan Hendrik Alink (1910-1980) die trouwde met
Johanna Verdriet (1920-1991) in Goor en Willem Alink die
de opvolger werd.
►
Willem Alink (1914-2001) trouwde in 1940 in Den
Ham met Jentjen (Jennie) Veneberg (1918-2009).
Willem en Jentjen kregen 2 dochters: Jenneken (Jennie) Alink
(*1941) die in 1963 in IJsselmuiden trouwde met Rutger
Koers (*1931) en ging wonen in Kamperveen. Niesje Sina
(Liesje) Alink (*1949) die in 1968 vertrok naar Voorst en in
1971 in Twello trouwde met Willem Johannes Nijdeken.
Na het overlijden van Willem Alink bleef zijn weduwe nog
enkele jaren alleen wonen op het Alink om uiteindelijk te
verhuizen naar de Stoevelaar in Goor.

Jenny Alink, Lies, Jenny en Willem Alink

►
In 2007 betrokken de nieuwe eigenaren hun iets
verderop herbouwde landhuis. Het waren de uit Goor
afkomstige “grootgrutter” Harold Jozeph Maria Haafkes
(1960-2007) met z’n vrouw Janna (Jantien) Kranenberg
(*1958) met hun kinderen Dorien Gerine Maria (*1987) en
Niek Jan Willem Johannes (*1989). Harold is een dag na het
betrekken van de woning in het ziekenhuis opgenomen en
daar overleden.

►
In augustus 2013 kwamen hier de nieuwe
eigenaren wonen. Patrick Hendrikus Maria Gierkink
(*1965) uit Lichtenvoorde met Clementine Mathilde
Jolanda (Tineke) Spijkers (*1968) uit Hengelo.
Zij trouwden in 2014 en brachten hun 3 kinderen uit een
eerder huwelijk mee: de in New Zeeland geboren Sarah
Moniek Spijkers (*1995), de in Winterswijk geboren
Quirinne Naomie Gierkink (*1997) en de in
Lichtenvoorde geboren Mirthe Mignon Gierkink (*1999).

15-12-1950
Paard en wagen aangereden.
Woensdagavond werd een bespannen wagen van de
landbouwer W.A. uit het Elsenerbroek, die
voederartikelen van de coöperatie had gehaald , op
de Goorseweg nabij de wagenmaker Eertink door
een auto aangereden.
De wagen werd gedeeltelijk vernield, terwijl de
bestuurder op verschillende plaatsen verwondingen
opliep, die later niet van ernstige aard bleken te
zijn. De politie onderzoekt de schuldvraag.

