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3.3.015
Erve Elkink-Hendrieke
ca 1840
Worsinkweg 9

Historie boerderij
Het perceel bouwland waarop later dit huis is gesticht was omstreeks 1832 eigendom van Willem Götte,
burgemeester van Goor en Markelo. Het stuk grond vormde een deel van de landerijen van het vlak naastgelegen
erve Groot-Vrielink (3.3.010), dat eveneens eigendom van Götte was. Hierna behoorde het stuk bouwland nog
toe aan Roelof ter Horst, koopman en tapper te Goor.
In 1849 was schoolmeester Albert Herm Boskamp de eigenaar. Er is dan voor het eerst sprake van huis en erf,
zodat aangenomen moet worden dat het huis
enige tijd voor 1849 zal zijn gesticht. Nadat
Herm Boskamp in 1869 was overleden had vanaf
1870 zijn weduwe Christina Slot het
vruchtgebruik. Het huis werd toendertijd nog wel
aangeduid met de naam Vrielink. In 1884 werd
via successie Hendrik Jan Boskamp, landbouwer,
zoon van Martinus Boskamp (de broer van
Herm), de eigenaar van huis en erf. In 1927 is er
een samenvoeging met naastgelegen percelen
grond. Vervolgens werd ca 1943 Christina
Alberta Boskamp, dochter van Hendrik Jan, de
bezitster. Omstreeks 1949 werd de boerderij
verkocht aan Hendrika Gerritdina Elkink (Elkink
Hendrieke), die samen met haar zuster Maria
Teuntje al vanaf hun geboorte (1877 en 1878) in
dit huis woonden. Hendrika dreef in het pand een
snoepwinkel.
Woning Elkink in 2006
Nadat Hendrika was overleden (1959), werd in
1960 Jan Hendrik Scholten (Vrielink Jan) de
eigenaar. In 1971-1974 werd de boerderij verbouwd tot woning. Naderhand, in 1992, ging het gezin van Jan’s
dochter Marianne en haar man Dick de Wilde het huis bewonen.
Sluitsteen bij de voordeur: 1834-1972.
Bewoners:
►
Hendrikus Boswinkel (1811-1881), landbouwer / dagloner, zoon van Tone Boswinkel of Wes en
Gerridina Volbers / Volbertink was vermoedelijk de eerste bewoner. Hij huurde het huis van Herm Boskamp
voor korte tijd, vermoedelijk omstreeks 1853-1855. Hendrikus was in 1839 getrouwd met Berendina Potman
(1818-1854), geboren op Oongs (3.2.220), dochter van Harmen Oongs of Potman. Het paar woonde o.a. op
Stoevelaars bouwhuis en kreeg 4 kinderen: Geertruida (*1840), Gerard (*1843), Jan Harmen (*1846) en Tonia
(*1853).
Na het overlijden van Berendina hertrouwde Hendrikus in 1855 met Gerritdina Slagman (1822-1887), dochter
van Jan Slagman op Slot (3.1.340). Zij woonden kort op de Kleine Höfte (3.1.210) en hadden daarna een eigen
onderkomen (3.1.238). Uit het huwelijk van Hendrikus met Gerritdina werden weer 4 kinderen geboren: Jan
Hendrik (*1856), Berend Jan (*1858), Berendina (*1861) en Tonia (*1864).
►
Van circa 1860 tot 1872 werd het erve bewoond door het paar Hermannes Mathijssen en Harmina
Elkink. Hermannes (1790-1876), geboren in Diepenheim, van beroep belastingontvanger en tapper, was
weduwnaar van Janna Hargeerds. In 1850 staat hij geregistreerd als inwonende op de Schoolte (3.2.190). In 1852
huwde de toen 62-jarige Hermannes met de 19-jarige Hermina Elkink (1832-1871) geboren op Wiemerink
(3.3.140); Hermina overleed op Elkink, Hermannus overleed in 1876 op Wiemerink.
►
Hierna tot 1875 woonden hoogstwaarschijnlijk Arend Jan Schreurs met echtgenote Harmina Ooms en
de twee kinderen Jannes en Jan Hendrik kort in het huis. Arend Jan (1845-1885) was geboren op Hekhuis
(3.1.270); alvorens hij in 1872 trouwde met Harmina van Meijers in de Achterhoek (Buitengebied 1.3.140),
woonde hij op o.a. op Nijland (3.2.010) en Vinkert (3.2.160). In 1875 verhuisde Arend Jan met zijn gezin naar

de Kremer (“Maas”, Stokkum 2.2.180) en tenslotte naar Oolbrink aan de Ensinkgoorsdijk (Stokkum 2.2.150) in
Stokkum.

22-12-1934
De oudste inwoonster verjaart
Vrijdag 21 dec. herdacht de Wed. Elkink geb. Heilersig te
Herike haar 92sten verjaardag. Het oudje geniet voor haar
hoogen leeftijd nog en goede gezondheid en haar geheugen is
nog best. Zij is de oudste inwoonster onzer gemeente en we
wenschen, dat het haar gegeven worde nog eens als zoodanig
haar 100sten verjaardag te mogen vieren.

De in 1937 op 94-jarige leeftijd overleden
weduwe Dina Elkink-Heilersig

►
In 1875 kwamen Arend Jan Elkink (1847-1909) en
Dina Heilersig (1842-1937) het huis bewonen. Arend Jan,
akkerbouwer, was geboren in Markelo op ’t Elkink
(Dorpsgeschiedenis 1.1.150) en Dina in de nabijheid op Leegten
(Dorpsgeschiedenis 1.1.120). Arend Jan en Dina trouwden in
1874 en kregen 3 kinderen. Het vroegstgeboren meisje overleed
in haar geboortejaar 1875. Dochter Hendrika Gerritdina
(Hendrieke) werd geboren op het Heriker erve Elkink in 1877,
zij bleef ongehuwd evenals haar zuster Maria Teuntje die in
1878 eveneens op Elkink werd geboren. Naast het boerenbedrijf
werd ook een winkeltje in snoep e.d. bedreven.
Hendrika Gerritdina overleed in 1959 en Maria Teuntje overleed
in 1953.

►
Hendrika Stuve (*1862) was meid / bestedeling op Elkink; zij trouwde in 1888 met Gerrit Hendrik
Hoevink op Vrielink (3.3.060); dit stel vertrok in 1889 naar Borne. Hendrika is in 1936 in Zwollerkerspel
overleden en Gerrit Hendrik in 1951 te Meppel.
►
In 1960 werd Jan Hendrik Scholten (Vrielink Jan) eigenaar van het huis dat hij in 1975 ging bewonen
samen met vrouw Johannna (Hanna) Scholten-Zendman, grootouders Hendrikus Bernardus Zendman en
Jenneken Roosdom, zoon Herman en dochter Marianne. Zij kwamen toen van Vrielink (3.3.060 zie beschrijving
aldaar).
►
Marianne Scholten (*1963) trouwde in 1985 met Dick de Wilde (*1955) uit Enter, zoon van Jan de
Wilde. Het paar woonde eerst aan de Julianastraat in Enter, waarna zij in 1992 (terug)verhuisden naar het huis
aan de Worsinkweg, waar toen moeder Hanna nog alleen woonde. Moeder Hanna ging hierna terug naar
Vrielink, waar ze bij haar zoon Hendrik ging wonen. Marianne en Dick de Wilde kregen 2 kinderen: Iris geboren
in 1990 in Enter en Rob geboren in 1993 op Elkink.
In 2001 werden Dick en Marianne tevens voogd en kregen de inwoning en verzorging van John (*1987) en
Angelique (*1989) Scholten, de kinderen van overleden broer Herman Scholten en al eerder overleden
schoonzuster Annie.

