
Boerderijnummer    3.1.225 
Erfnaam    Erve ‘n Tip 
Oudste vermelding   ca 1866 
Huidig adres Herikerweg 1 
 
Historie boerderij 
 

De familie Beernink woonachtig op Groot Wilbers 
(3.2.070) stichtte hier omstreeks 1868 op ruim 1 
hectare ontgonnen heidegrond een boerderijtje. Dit ten 
behoeve van schoonzoon Jan Assink en dochter Maria 
Beernink. Het eigendom hiervan ging pas in 1887 door 
boedelscheiding over op Jan Assink. Vervolgens werd 
het in 1898 verkregen door Johannes Bernardus Schut 
(3.2.120), die het overdeed aan schoonzoon en 
opvolger Jan Hendrik Harmsel. De familie Harmsel 
deed het huis met de hectare weiland in 1955 over aan 
dochter Aaltje Harmsel en schoonzoon Willem 
Runneboom.  
 

                 Het ca 1999 afgebroken boerderijtje  
Bewoners: 
 
► Tot 1898 woonde hier Jan Assink, aanvankelijk met z’n eerste vrouw Maria Beernink en vanaf 1870 
met z’n tweede vrouw Caroline ter Schegget uit Lochem.  Zij vertrokken in 1898 naar Goor. 
 
► De eigenaren verhuurden vervolgens het huis. Het bleek al gauw een soort doorgangshuis te worden 
voor families die tijdelijk geen onderdak hadden. De achtereenvolgende bewoners waren: 
De in 1899 van Borculo afkomstige weduwe Garritje Gotink-Hunteler met haar kinderen, die in 1907 naar Goor 
vertrokken. 

► Vanaf 1907 Jan Hendrik Nijenhuis (*1882) en Hermina 
Kooijmans (*1883) met hun dochter. Zij kwamen van de 
Peusscher aan de Worsinkweg 10 (3.3.040) en gingen daar ook 
weer naar toe. 
► Zij werden opgevolgd door de arbeider Jannes Potman 
(*1874) en z’n vrouw Gerritdina Wolfs (*1890). Ze kwamen van 
Elsen en woonden later in de Dijkerhoek (Markelo 1.2.480).  
► Vervolgens de arbeider Albert Hofmeyer (*1891)  en 
Maria Vros die in 1913 vertrokken naar Rijssen.  
► In 1914 kwam de arbeider Johannes Ardesch (*1888) 
met z’n vrouw Arendina Boswinkel(*1889). Zij vertrokken nog 
hetzelfde jaar weer naar Diepenheim. 
► Daarna kwam er de timmerman Jan Hendrik Kooijmans 
(*1891) en z’n Rijssense vrouw Johanna Brinks (*1896) wonen. 
Hier werden hun oudste kinderen geboren: Jan Hendrik (*1917), 
Gerrit Johan (*1918) en Hermina (*1920). Zij vertrokken in 1923 
naar hun nieuw onderkomen aan het begin van de Twikkelerweg 

 (3.1.160).  
► Jan Willem Eelderink (*1899), geboren op Monte Bello 
(3.1.030) en de Enterse Berendina Harmsel; zij kwamen in 1923 vanuit 
Enter en vertrokken enkele jaren later naar Elsen. 
► Vanaf omstreeks 1926 woonden er vervolgens Antonie Leeftink 
(*1902) en Hendrika Boomkamp (*1902); zij vertrokken in december 
1930 naar hun definitieve adres (Tiptone 3.2.155). 
► Een half jaar woonden er vervolgens Willem Zendman (*1902), 
geboortig van Klein Vrielink (3.3.060) en Johanna Grada Sligman 
(*1900), geboortig van de Kuper in het dorp (Dorpsgeschiedenis 
1.1.010); zij vertrokken juli 1931 naar Weerselo. 
► De voeger Derk Willem Stegeman (*1900) kwam in 1931 met 
z’n vrouw Lammertdina Weinreder (*1897) over van Rohaan. In 1932 

Het tegenwoordige 'n Tip. 

21-12-1916. 
Vrijdag ll. terwijl de bewoners naar de 
Goorsche wintermarkt waren is ingebroken 
in de woning van J.H.K. (“den Tip”) aan den 
Heriker-Berg, onder deze gemeente. Uit een 
kast zijn ontvreemd: 2 bankbiljetten, één van 
f. 25.- en één van f.10.- en een rijksdaalder,  
terwijl ook nog melk en een stuk stoete was 
verdwenen. Van deze diefstal wordt verdacht 
een vrouw, die met hare kinderen verblijft in 
een woonwagen nabij den Vriezenberg, 
onder Rijssen en die daar in  den omtrek dien 
dag en avond is gezien. Bij de gemeente of 
rijkspolitie alhier, is van dezen diefstal geen 
aangifte gedaan. Of er een onderzoek is 
ingesteld is ons onbekend. 

 



vertrokken ze met hun kinderen naar Dannenkamp (3.1.260). 
► In 1932 kwam er de arbeider Jan Hendrik ten Tije (*1906) met z’n vrouw Johanna Gerritdina 
Ruiterkamp (*1910) wonen. Zij vertrokken hetzelfde jaar nog naar de Kistemaker in het dorp 
(Dorpsgeschiedenis 1.1.040). 
► Derk Hendrik Schreurs (*1907) en Dina Johanna Udink (*1910) kwamen in 1935 met hun 2 oudste 
kinderen vanuit Stokkum. 
► Zij werden opgevolgd door Hendrik Jan Wibbelink (*1900) en Dika Nijmeyer (*1909) met hun 3 
kinderen. 
► Tenslotte betrokken in 1943 Willem Johan Runneboom (1916-2010) en z’n vrouw Aaltje Harmsel 
(1916-2007), dochter van de eigenaar van het pand, deze woning. Ze kregen 3 kinderen: Berendina Gesina 
(1943-1944), Gesina Berendina (*1946) die trouwde met Gerrit Wevers in Elsen en Gerritdina Hendrika (*1947) 
die in 1966 trouwde met Jan H. Brinkers aan de Holtdijk, maar later hertrouwde met Arie Altena in Enter.  
► In 1997 vertrok het echtpaar Runneboom naar de Anholtskamp, waarna het huis met de grond werd 
aangekocht door de familie Rouweler uit Goor. Enkele jaren later bouwden Carel en Coby Rouweler-Janssen 
hier een fraai landhuis. 


