
Boerderijnummer   3.1.115 
Erfnaam    Erve Meenhorst 
Oudste vermelding   1878 
Huidig adres Meenweg 8 
 
Historie boerderij 
 
In 1878 liet de grootgrondbezitter Hendrik Jan Boskamp (3.2.060) hier op een stuk heideveld een boerderijtje 

bouwen. In 1943 werd het grondig verbouwd. Het bleef 
eigendom van de familie Boskamp tot 1962, toen de 
boerderij met ruim 5½ hectaregrond, middels een legaat, in 
eigendom overging op de bewoner Willem Antoni Smit. 
Jaartallen geschilderd in achtergevel: 1941, 1961, 1982, 7-
10-1984, 22-06-1986, 6-9-1990. 
Sluitsteen in voorgevel:  WAS  AJW (Willem Antoni Smit   
Woltera Johanna Woertman  1961).  
 
Bewoners: 
 
► Eerstbekende bewoner is Derk Hendrik Scholte in 
’t Hoff (1833-1887), akkerbouwer van beroep en geboortig 

van de Höver in Stokkum (Stokkum 2.1.320) die was getrouwd met Jenneken Zendman (*1844), geboortig van 
Klein Vrielink (3.3.060). Bij hun komst hier vanaf pand 3.1.220 hadden ze al 3 kinderen: Hendrik Jan (*1871) 
die kort na hun komst overleed, Hendrika (*1878) en Hendrik Jan (*1879). Nadat Derk Hendrik in 1887 was 
overleden, vertrok de weduwe in 1890 met haar 2 kinderen naar Holten en hertrouwde daar toen met Gerrit Jan 
Huisken. 
 
► In 1892 kwam vanuit Goor de nettenwever Willem Gerrit Winkel (1835-1922) hier wonen. Samen met 
z’n vrouw Teune Haneveld (1853-1940), de weduwe van Grundman (3.1.020), haar 4 kinderen uit het eerste 
huwelijk en de in Goor geboren dochter Willemina Tonia (*1890) Winkel. De stiefkinderen vertrokken op jonge 
leeftijd. 
 

► Dochter Willemina Tonia (1890-1922) werd de opvolgster en 
trouwde in 1910 met de in Wierden geboren fabrieksarbeider Jan Willem 
Smit (1882-1973). Het echtpaar Smit kreeg 2 kinderen: Willem Antoni 
(*1912) en Johannes Herman (*1915) die in 1942 trouwde met Hendrika 
Gerritje Krabbenbos van Jolink in het Stokkumerbroek (Stokkum 2.3.012). 
 
► Opvolger Willem Antoni trouwde in 1940 met de Borculose 
Johanna Aleida Stikkers (1912-1953) en hertrouwde in 1954 met Woltera 

Johanna Woertman. Uit het eerste huwelijk werd geboren Jan Hendrik (1941-1989) en uit het tweede huwelijk 
zoon Johan (*1955) die ongehuwd bleef, dochter Willy (*1957) en dochter Johanna (Hannie) (*1958). Deze 
laatste huwde in 1983 met Frederik de Wilde (*1956 Almelo).  
 
►Dochter Willy (*1957) werd de opvolgster en trouwde met de Holtenaar Bertus Vukkink (*1956). Dit 
echtpaar kreeg een dochter en een zoon. 
Circa 2011 is de boerderij verkocht en vertrokken de bewoners naar Goor. 

26-06-1904 
Door de heer St. is dezer dagen 
in een spoorwegsloot in de 
Heriker-Meen, met schakels of 
wargarens, een snoek gevangen, 
die 14 pond min 1 ons woog en 1 
meter lengte had. 

 


