De Visger
Elzeboomweg 5

O.26

Algemeen:
Op de driesprong van de gemeente Ruurlo, Hengelo en
Zelhem ligt de boerderij “de Visger” De boerderij staat
in de gemeente Ruurlo, maar de bij deze boerderij behorende varkensschuren staan in de gemeente Hengelo
en de bouwvergunningen zijn dan ook daar aangevraagd.
In de kadastrale legger vinden we dat deze boerderij
gesticht moet zijn in 1815. We vonden namelijk “1815
stichting in het veld door Jan Visschers”.
Bouwgegevens hieromtrent ontbreken uiteraard, maar
de woning zal niet verschild hebben van de andere woningen uit die tijd. Dat betekent een
dragende funktie van gebinten aan de achterkant een zogenaamde onderschoer. De dubbele
woning betekende wel een afscheiding van voor-en achterhuis en een scheiding in het
woongedeelte met een muur van steen, waartegen aan weerszijden het open vuur was aangelegd.
Tegen de zijmuren waren de bedsteden getimmerd, soms als kamertjes, soms ook alleen
rechtstreeks uit de keuken of kamer te bereiken en afgesloten door een deur of gordijn. Toch zal
ook deze boerderij vernieuwd zijn. De houten wanden, of wanden van twijgen bestreken met
leem, hadden zeker geen onbeperkte levensduur. Vermoedelijk zal dit na 1870 gebeurd zijn, als
de laatste inwoners zijn vertrokken.
Bij de verbouwing zullen er wanden van steen gemaakt zijn terwijl er een afscheiding kwam
tussen voor- en achterhuis. De besteden warenn in kamertjes getimmerd, de stal was nog een
potstal, waarvan de mest buiten werd opgeslagen, de gier liep in een zogenaamde alengat. Verder
was er op de deel een paardestal, een of twee varkenshokken en een privaat. In het begin van de
twintiger jaren van deze eeuw is de potstal vervangen door een grupstal, waarbij er tegelijkertijd
gierkelders kwamen voor zowel mestopvang van het rundvee en varkens als van de wc. De
oprichting van de zuivelfabriek bracht richtlijnen voor het bewaren van melk en het
schoonhouden van het melkgereedschap met zich mee. In de melkkamer kwam een koelbak en
een gootsteen voor het schoonmaken van de melkemmers en melkbussen. Soms gebeurde dat
buiten, hetgeen echter bij strenge winters moeilijkheden opleverde. De open put werd vervangen
door een pomp.
In 1927 werd het oude voorhuis met bedsteden afgebroken en komt er een nieuw woongedeelte,
een zogenaamd dwarshuis, dat nu nog in de zelfde staat is. Wel zijn er slaapkamers op de
verdieping gemaakt en is er een brandmuur aangebracht. In 1951 werd het achterhuis geheel
vernieuwd. Tevens werd er toen een nieuwe badkamer en toilet bijgemaakt. Er kwam een eigen
pompinstallatie voor zelfdrinkers voor het vee en ook voor was-en spoelgebruik waardoor het
werk in het achthuis gemakkelijker werd. In 1960 werd de boerderij aangesloten op het
waterleidingnet van de WOG. De verbetering en uitbreiding van de veestapel bracht uitbreiding
van de bedrijfsgebouwen mee. Er werden nieuwe varkensschuren bijgebouwd en de varkenshokken verdwenen van de deel, die geheel voor melkvee werd ingericht. In het achterhuis werd
de mestgrup vervangen door een drijfmestput waarop roostes. Er kwam een melkmachine en
melktank met automatische koeling en reiniging van de melkmachine en melkleiding. Het
melkbussen wassen behoorde ook hier nu tot het verleden. Eerst in 1987 kwam er aardgas op de
boerderij.
Bouw:
1815
bouw
1927
sloop voorhuis met bedsteden, bouw van een dwarshuis voor het bedrijfsgedeelte

1951
bouw kippenhok
1960
achterhuis geheel vernieuwd
1972
uitbreiding veeschuur
1979
bouw tanklokaal met zomermelkstal
1988
bouw twee slaapkamers op zolder, optrekken brandgevel, bouw nieuwe badkamer en
toilet.
Eigenaren:
1830
Jan Visschers
De erfgenamen van Kristiaan Visschers
1972
Gerritjen Lenselink, landbouwer
Jan Visschers, Veldhoek
1887
Gerritjen Lenselink, wed. van Jan Visschers
later: Berend Hendrik Visschers
1901
Jan Visschers op de Visger.
Bewoners ingekomen 1815 van O.4
Lammert Visschers geb.1772 Lochem wednr. van
Willemkem Onstenk. Lammert vertrekt naar O.16 in 1852
kinderen
Jan
Visschers geb.1798 Lochem
Engele Visschers geb.1799 Ruurlo naar O.17
Albert Visschers geb.1804 Ruurlo naar O.16
Berend Visschers geb.1811 Ruurlo
Garrit Visschers geb.1815 Ruurlo naar O.16
zoon Jan Tr.met
Anna M Kl Lebbink geb.1800 Bathem
kinderen
Willemken Visschers geb.1826 Ruurlo
Christiaan Visschers geb.1829 Ruurlo
Garrit Visschers geb.1832 Ruurlo
Lammert Visschers geb.1835 Ruurlo naar Warnsveld 1854
Evert Jan Visschers geb.1839 Ruurlo naar Vorden 1859
moeder Anna M overl.in 1847, Jan hertr.1849 met
Gerritjen Lenselink geb.1823 Hengelo
Gerhard Visschers geb.1851 Ruurlo naar O.23
Berend H Visschers geb.1852 Ruurlo
Berendina Visschers geb.1856 Ruurlo naar O.36
Christiaan Visschers geb.1858 Ruurlo naar O.42 (Vlakzicht)
Willem Visschers geb.1860 Ruurlo naar Laren
Garrit J Visschers geb.1866 Ruurlo overl. 1866
vader Jan overl. in 1870,moeder Garritjen in 1898
zoon Berend H Tr.in 1890 met
Maria Stegeman
geb.1869 Ruurlo van O.18
kinderen
Garritdina J Visschers geb.1889 Ruurlo naar Laren 1915
Garritjen Visschers geb.1892 Ruurlo
Berendina Visschers geb.1895 Ruurlo naar G.68
Jan
Visschers geb.1896 Ruurlo overl. 1896
Willemken Visschers geb.1897 Ruurlo naar G.25

Janna Visschers geb.1900 Ruurlo naar G.26
Hendrika Visschers geb.1902 Ruurlo naar G.73a
O.26.
Gerhard Visschers geb.1903 Ruurlo naar B.25
Jan
Visschers geb.1904 Ruurlo
Grada Visschers geb.1906 Ruurlo naar B.52
Berend Visschers geb.1907 Ruurlo overl. 1908
inwoners O.26 1848 van O.10
Berend
Teunissen geb.1812 Ruurlo met vrouw
Hendrika Denneboom geb.1828 Ruurlo van H.21
kinderen
Evert J Teunissen geb.1849 Ruurlo
Garritdina Teunissen geb.1846 Ruurlo
Arend J Teunissen geb.1852 Ruurlo
Fam. vertrekt in 1853 naar O.24
nieuwe inwoners van N.2
Hendrik Korten
geb.1810 Ruurlo met vrouw
Jenneken Dijkman geb.1804 Ruurlo van H.4
Jan
Korten
geb.1839 Ruurlo
Fam. vertrekt in 1865 naar O.39
nieuwe inwoners van D.18
Jan
Korten
geb.1830 Ruurlo met vrouw
Derksken Lievestro
geb.1835 Ruurlo van O.27
Hendrik Korten
geb.1864 Ruurlo
Fam. vertrekt in 1866 naar O.27
nieuwe inwoners
Berend ten Arve geb.1843 Hengelo met vrouw
Lientjen W Hekkelman geb.1841 Delden
Willem ten Arve geb.--Fam. vertrekt naar Vorden 1867

