Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.2.200
Erve Scholtone
ca 1850
Herikerweg 18

Historie boerderij
Erve Baars / Scholtone is waarschijnlijk kort voor 1850 gesticht door de erfgenamen van Zwier Immink (van De
Schoolte) op een gedeelte van een perceel bouwland. Omstreeks 1852 kocht Albert de Wilde, timmerman van
beroep, het huis en erf met grond totaal 2.19.10 hectare. Hierna werd nog 1.36.20 hectare bijgekocht.
Zoon Tone de Wilde was eigenaar in 1879. Hij had na bijkoop ca 3,6 hectare grond in bezit.
Omstreeks 1911 werd het geheel verkocht aan Arend
Jan Leeftink getrouwd met Tone’s dochter Arendina.
Schoonzoon Jannes Schreurs werd omstreeks 1945
eigenaar; het bezit omvatte toen ongeveer 4,3 hectare
grond.
In 1960 werd de oude behuizing afgebroken en
vervangen door een nieuwe boerderij. In 1973 werd
het achterhuis van de boerderij verbouwd tot woning.
In 2008/2009 is er een nieuwe verbouwing: het
voorhuis wordt aangepast voor bewoning door
Robert, zoon van bewoners Jan en Johanna Schreurs.
BEWONERS:
►
Albert de Wilde (1800-1882) en Teune Bras
(1809-1861) waren omstreeks 1850 de eerste
bewoners. Albert was geboren in het Elsenerbroek als
Boerderij Scholtone in 1952
zoon van Teunis de Wilde en Hendrika Duisschen
(van “Duischen” aan de Kolhoopsdijk); hij was timmerman van beroep. Teune was geboren in Markvelde,
gemeente Neede, als dochter van Gerrit Bras.
Het paar woonde vanaf hun trouwen in 1836 op de Kleine Plegt (3.2.020), daarna vanaf ca 1839 op de Plegt
(3.2.060). Zij kregen 5 kinderen: Tone (1837-1911) die mogelijk enige tijd op Scholman / de Scholle (3.2.055)
uitbesteed is geweest en daarom vermoedelijk de naam
ScholTone heeft gekregen, Hendrikus (1839-1901) die
stalknecht werd en in 1868 in Ambt-Delden trouwde met
Jenne van Brunnekreef, Hendrika Gerridina (1841-1932)
die in 1872 trouwde met de oorspronkelijk van Timmerjan
(3.2.230) afkomstige weduwnaar Arent Jan Geertman en
toen in Goor ging wonen, Tonia Hendrika (geboren in
1844 op Scholman / de Scholle) die in 1866 trouwde met
Berend Jan Wolberink in Diepenheim en in 1926 overleed
en Willemina (1846-1916) die in 1870 trouwde met
weduwnaar Arend Jan Koldenberg op de Scheper
(3.2.140) en in 1879 hertrouwde met de weduwnaar Jan
Harmen Kempers op Kempers (3.3.230).
Albert de Wilde overleed op Baars / Scholtone in 1882,
zijn vrouw Teune al eerder in 1861.

Tone de Wilde (*1837) en Aleida Stevens (*1857)
met op schoot Albert Jan de Wilde (*1883) en
Arendina de Wilde (*1879)

►
Zoon Tone bleef op Baars wonen. Naderhand is
de boerderij naar hem genoemd: Scholtone.
Tone de Wilde huwde in 1878 met Aleida Stevens (18571919), dochter van Jan Willem Stevens (†1870) en Maria
Vosgezanks uit Markelo-dorp (omgeving Kerkplein, nabij
het Kleppermanshoes). Uit dit huwelijk werden 2 kinderen
geboren, Arendina (1879-1934) en Albert Jan (*1883).
Arendina bleef op de plaats wonen. Albert Jan de Wilde,
arbeider, trouwde in 1908 met Berendina Zendman
(*1889) van boerderij Hellen (3.3.090) en ging later aan de
Plasdijk (op de Wilde) wonen.

►
Arendina trouwde in 1901 met Arend Jan Leeftink (1870-1958). Arend Jan Leeftink was zoon van Jan
Harmen Leeftink op Kamers aan de Hogedijk (Markelo buitengebied 1.2.120).
Arend Jan is als werknemer o.a. in dienst geweest bij de steenfabrikant A. H. van Eerden. Uit een
arbeidsovereenkomst van 1909 blijkt dat Arend Jan ’s zomers fl. 1,10 per dag verdiende, ’s winters (novemberapril) was dit fl. 1,00 per dag.
Uit het huwelijk van Arendina en Arend Jan werden 8 kinderen geboren. De oudste, Antonie (1902-1981) huwde
in 1923 met Hendrika Boomkamp (1902-1979) van de Peusscher aan de Oude Borculoseweg (Stokkum 2.1.260).
Dit paar kreeg 9 kinderen, waarvan de oudste Alberdina Johanna (Aaltje, *1923) nog op Scholtone werd
geboren. Omstreeks 1925 vertrok het gezin van Antonie van Scholtone; Antonie is in 1981 overleden in huize
TipTone, Herikerweg (3.2.155).
Jan Hendrik werd geboren in 1905, hij overleed reeds op 13-jarige leeftijd in 1918. Aleida Geertruida (19071995) huwde in 1931 met Hendrik Willem Klein Teselink (1901-1984) van Brinkers in het dorp
(Dorpsgeschiedenis 1.0.540). Geertruida Arendina (1910-1986) trouwde in 1931 met Jan Hendrik Brinkers
(1908-1991); zij woonden vanaf ca 1973 op de Fokker te Stokkum (2.2.050). Arend Jan (1912-1983) huwde in
1943 Geertruida Hendrika Leeftink (1919-1993) van Bungelers aan het Beukenlaantje (Beusbergen 2.4.150). Jan
Willem (*1914, ’n oom) overleed in 1982. Dina (1916-2004) werd de opvolgster op Scholtone. Johanna (Hanna)
werd geboren in 1919, zij trouwde in 1942 met Willem Eertink te Goor.
►
Dina trouwde in 1944 met Jannes Schreurs (1913-1979). Jannes was
geboren op Hubert aan de Grotegoorsdijk (Stokkum 2.3.163). Het paar gingen
wonen in het ouderlijk huis van Dina. In 1945 werd zoon Arend Jan (Jan)
geboren. Eén jaar later, in 1946, kwam dochter Berendina Hendrina (Dinie); zij
trouwde in 1969 met Garrit Teunissen en ging in Geesteren (Gld) wonen.
►
In 1974 is Jan, van beroep chauffeur, getrouwd met Johanna
Geertruida (Johanna) Scholten, geboren in 1952 op MeengsMans aan de
Rijssenseweg (3.3.158), dochter van Albert Scholten en Diena Brinkers. Jan en
Johanna betrokken het nieuw verbouwde gedeelte van Scholtone. In 1985 werd
hun zoon Robert Dienant Albert (Robert) geboren.

Arend Jan Leeftink (*1870)
omstreeks 1948

