
Boerderijnummer   3.3.310 
Erfnaam    Erve Bonten-Huisken 
Oudste vermelding   ca 1812 
Huidig adres Herikeresweg 3 
 
Historie boerderij 
 
Omstreeks 1812 stichtte de bakker Hendrik van Eerden uit Goor hier een boerderijtje met 1,6 hectare grond. In 
1849 verkocht hij dat aan Gerrit Hendrik Eeftink, die de oppervlakte bij de markedeling zag groeien tot 4 1/4 
hectare. Hij verkocht dit in 1865 aan Gerrit Willem Wissink, die zelf al wat grond had, zodat een boerderij met 
7½  hectare grond ontstond. Wissink verkocht het in 1888 aan Hendrik Zendman, die het vererfde aan de familie 

Krebbers in de Stoevelaarshoek (3.1.305). 
Er is nog een grote oude aardappelkelder uit ca 
1900. 
Op 17-8-1999 is een schuur door bliksem 
afgebrand en in dezelfde stijl onder architectuur 
herbouwd. 
 
Bewoners: 
 
► Eerste bewoner was Gerrit Jan 
Velthuis (*1779) dagloner uit Enter (zijn 
moeder was afkomstig van de boerderij 
Daalwijk 3.3.170) en in 1809 getrouwd met 
Geesken Haykers (1786-1848) uit Elsen.  
Zij woonden eerst een paar jaar in bij Nijland 
op Groot Nijsink (5.2.190). Daarom heette de 
boerderij in eerste instantie ook wel Klein 
Nijland. 
Het echtpaar kreeg 8 kinderen, waarvan de 

eersten in Elsen werden geboren: Gerrardine (1809-1886) trouwde in 1834 met Jan Zenkeldam in Elsen, Hendrik 
(*1811), Derk (1814-1814), Hendrikus (*1815) werd eerst boerenknecht in Kerspel Goor en trouwde in 1841 
met Arendina ten Zende en in 1854 met Everdina Sprokkereef, Johanna (*1818), Aaltje (*1821) werd eerst 
boerenmeid in Kerspel Goor en trouwde in 1850 in Delden met de wever Hermannus ter Brugge en in 1859 met 
Hendrik Nijhuis in Goor, Berendina (*1824) trouwde in 1854 in Borne met Jan Linthorst en Jan (*1827) trouwde 
in 1872 in Wierden met Joanne Burgers. 
 
► Omstreeks 1845 kwam hier wonen Gerrit Hendrik Eeftink (1817-1879) uit Elsen die in 1843 was 
getrouwd met Janna Hegeman (1815-1875), eveneens uit Elsen. In 1849 kocht dit echtpaar deze boerderij. Ze 
kregen 6 kinderen waarvan er 4 jong overleden: Willemina (1847-1878) trouwde in 1872 met Egbert Vasters 
(3.3.240) en Gerritdina (*1842) werd de opvolger. 

 
► Gerritdina Eeftink (1842-1884) trouwde 
in 1864 met Gerrit Willem Wissink (1832-1899), 
die in 1884 hertrouwde met Hermina Groothaar 
(1853-1889) van Diekjans (Markelo buitengebied 
1.6.090). Uit deze huwelijken werden in totaal 11 
kinderen geboren. Direct na de geboorte van het 
jongste kind vertrok deze familie naar 
Diepenheim en verkocht de boerderij in 1888 aan 
Hendrik Zendman. 
 
► Hendrik Zendman (1856-1935) uit Elsen 
trouwde in 1888 met Jenneken Eeftink (1866-
1913), ook uit Elsen. Toen Jenneken in 1913 
overleed vertrok vader enkele jaren later naar zijn 

nicht Jenneken Zendman, die ingetrouwd was bij Stoevelaars Bouwhuis (3.1.305). 
 
► Huurder werd toen de veehandelaar Egbert Jan Huisken (1895-1967) van Klein Wannink (Stokkum 
2.2.030) die in 1919 trouwde met Hermina Gerritdina Sanderman (1897-1967) van Bolink in de Achterhoek 

Buurtbewoners bij huwelijk Boode-Scholten in 1954: Jenneken Schreurs-
Smit,  Jan Hendrik Schreurs, Hermina Gerritdina Huisken-Sanderman, 

Egbert Jan Huisken, Jan Willem Noteboom en Jan Zandjans 



(Markelo buitengebied 1.3.010). Het echtpaar kreeg 9 kinderen: Hendrika Gerritdina (*1919) die in 1940 
trouwde met Hendrik Jan ten Hove op Bram (Stokkum 2.1.005), Hermannus (*1920) die trouwde met Jo Aaftink 
uit Holten, eerst in Stokkum woonde en later aan de Tolweg, Herman (1921-1958) die in 1955 trouwde met 
Albertje Tol, Gerrit Jan (*1923), werkzaam op de zuivelfabriek, die in 1951 trouwde met Dineke Schreurs, 
Gerrit Hendrik (*1924), veehandelaar van beroep, trouwde in 1959 met Maria Torcque, Gerritdina (*1926) 

trouwde in 1959 met Herman Zwiers, 
Johanna Hendrika (1927-2007) trouwde 
in 1953 met Jacobus Pitlo, Egbert Jan 
(1929-2008) trouwde met Zwaantje 
Stitteler en ging aan de Loosboerstraat 
wonen, Hendrik (*1932) trouwde in 1961 
met Albertje Tol, de weduwe van z’n 
broer en in 1968 als laatste Huisken met 
z’n vrouw vertrok naar de Tolweg. 
 
► Daarna werd het een 
weekendhuis van een politie-agent uit 
Borne, die de gebouwen nogal 
verwaarloosde. 
 
► Het was dan ook een soort ruïne 
toen, in 1973, het pand werd aangekocht 
door de familie Alting. Zij verbouwden de 
gehele boerderij in oude stijl en richtten 

het geheel in als woning. Huidige bewoners zijn de oud-leraar Meeme A. Alting (*1935) en z’n vrouw G. ter 
Horst (*1939). Dochter Richtje woont met haar gezin in het westen, dochter Hanneke woont in Goor en zoon 
Bart is vliegenier en trok ook naar het westen des lands. 

Woonboerderij Bonten / Huisken 


