
Boerderijnummer   2.4.003 
Erfnaam    Pardijs 
Oudste vermelding   ca 1868 
Huidig adres Voordesdijk 14 
 
Historie en bewoning boerderij 
Het is aannemelijk dat het boerderijtje "Pardijs" gebouwd werd in opdracht van de fam. Ikkink, want in 
het doopboek wordt het plaatsje wel "Ikkinks woner" genoemd. Hoe lang deze situatie geduurd heeft 
zal mogelijk uit de notariële akten blijken. Dat de fam. Koeslag (zie 2.4.002) hier in de periode 1861-
1868 woonde moet tot de mogelijkheden gerekend worden.  
1868-1874 
Zeker is dat vanaf 1868 hier de familie Pardijs huisde en de huisnaam aan dit boerderijtje gegeven 
heeft. Albert Pardijs was 1804 te Vorden geboren en aldaar op 30-04-1841 getrouwd met 
Lamberdina Brekveld (1812-1872), schoonzuster van de Ikkink’s. Na het overlijden van zijn vrouw en 
zoon Evert Jan in 1874 vertrok Albert  naar Laren en zijn schoondochter Berendina Snellink (1847-
1924) hertrouwde in 1877 met wed. Berend Jan Oosterkamp. 
Hierna volgt een periode van komen en gaan van verschillende familie's.  
1874-1875 bewoond door de fam. Jan Zwerenberg - Johanna Willemina Maatman vertrokken naar 
Lochem. 
1875-1880 de fam. Hendrik Jan Renneboom – Leentje Goorman, dit gezin vertrok naar het 
Stokkumervlier.  
1880-1884 woonde er Zwier Platerink met vrouw Jenneken Kolkman en kind.  
1884-1898 hun opvolgers waren de fam. Hendrik Jan Hoevink – Willemina Berendsen, zij 
vertrokken naar de Steek (1.3.100).  
1904-1910 de in Diepenheim geboren Hendrik Jan Relker met vrouw Gerritdina Rouwhof en 
kinderen, zij was in het Stokkumerbroek geboren als dochter van J.A. Rouwhof en Joh. Beltman op 
"De Klomp". Verhuizen naar Goor. 
1910-1918 het echtpaar Jan Gerritsen – Jenneken Schoneveld waren de bewoners.  
1918-1922 verbleef hier het gezin Hendrik Jan Kooymans -  Hendrika Worsink en volgens 
kleinzoon Paalman het plaatsje ook in eigendom bezaten, zij verhuisden naar de Tichelweg in 
Stokkum. 
Vanaf 1922 wordt "Pardijs" bewoond door de fam. Lammertink, afkomstig van "Lammertink-Sloot" in 
Markelo.  
Jan Willem Lammertink, geboren 03-03-1894 te Markelo, overleden op 16-04-1951 te Beusbergen, 
zn. van G.H. Lammertink en W. Schorfhaar. 
Gehuwd op 21-05-1921 te Markelo met Teundina Rengerink, geboren 1897 te Borculo, overleden op 
25-02-1935 te Beusbergen, dg. van A.J. Rengerink en Joh. Oolbrink. 
Uit dit huwelijk: 
Gerrit Hendrik Lammertink, geboren op 25-03-1923 te Beusbergen, gedoopt op 17-06-1923 te 
Markelo, overleden op 11-12-1979 op 56-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-06-1946 te Markelo met Harmina Rabe, geboren 1922 te 
Stokkum, overleden op 19-04-1993 te Markelo, dg. van J.W. Rabe en H. Klein Braskamp. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Willem Lammertink, geboren 1947 te Beusbergen. 

Gehuwd met Betsie NN. 
2. Teundiena Willemina (Dini) Lammertink, geboren op 04-02-1949 te Beusbergen. 
3. Harmina Johanna (Mini) Lammertink, geboren op 04-02-1949 te Beusbergen, huwt met 

Joop Udink/Lochem. 
4. Willy Lammertink, huwt met Cor Hietbrink/Delden. 
5. Henk Lammertink. 
6. Riekie Lammertink, huwt met Jan Nijland/Rijssen. 
Jan en Betsie zijn de tegenwoordige bewoners en tevens eigenaar van "Pardijs". Zij hebben inwoning 
van een dochter gehuwd met G.D. Tuitert. 
Het oorspronkelijke boerderijtje is in 2001 drastisch verbouwd, maar heeft z'n landelijk karakter toch 
niet helemaal verloren. 
 
Lochemsche Courant dd 26-6-1895. 
Heden avond ontstond alhier brand in het Stokkumsche Broek bij den landbouwer Hoevink. Het 
boerenplaatsje Pardijs genaamd brandde geheel af. Van den inboedel werd weinig tot niets gered. 
Van het vee werden 3 stuks gered: 2 koeien en 1 varken, terwijl 8 jonge varkens in de vlammen 



omkwamen. Tot overmaat van ramp bekwam de vrouw van Hoevink zulke ernstige brandwonden aan 
armen en aangezicht, dat geneeskundige hulp noodig was. Het huis was verzekerd maar de inboedel 
niet. Omtrent de oorzaak van de brand is niets bekend. 
 
Twents Zondagblad 20-5-1914. 
Dinsdagmiddag wilde J.G. op Pardijs te Beusbergen met paard en kar een mandje eieren naar het 
dorp brengen. Onderweg kwam de kar in aanraking met een woonwagen van den carousselhouder 
Gigengack uit Hengelo. De kar viel om en het mandje rolde er uit met het gevolg dat ruim 100 eiers 
gebroken waren. De benadeelde heeft schadevergoeding gevraagd. Hij kan met getuigen bewijzen 
dat hij wel, maar de woonwagenbestuurder niet ver genoeg is uitgeweken. We hoorden dat de 
veldwachters met het geval bekend zijn. 
 


