
Boerderijnummer   1.2.112 
Erfnaam    ButeHendrik 
Oudste vermelding   1911 
Huidig adres    Hogedijk 6 

Historie boerderij 

Dit huis werd in 1911 gesticht door de familie Roelvink op Roosdom (1.6.400), die het vervolgens tot 1980 
verpacht hebben aan de fam. Vedders; daarna werd het in 1989 verkocht aan de fam. Zwienenberg. Zij hebben 
het volledig herbouwd en meerdere paardestallen bijgebouwd. Momenteel is het een groot paarde-sportcentrum. 
In 2011 kwam de nieuwe eigenaar de fam. Greve. Willem Greve draait mee in de top van de Nederlandse ruiters 
met zijn springpaarden.  

Bewoners: 

� Eerste pachter was Hendrik Vedders (1887-1958) van de Bute, in 1911 getrouwd met Johanna Nijhuis 
(1883-1972) van Nijhuis in Stokkum (2.1.160). Toen Hendrik in militaire dienst moest, kreeg z’n vrouw Johanna 
inwoning van haar invalide broer Jan Willem Nijhuis. Deze ging echter niet meer weg en was later 

petroleumventer. Hendrik en Johanna 
kregen 3 zoons: Hendrik Jan (*1913) die 
in 1945 trouwde met Grietje Jansen 
(*1918) van bakker Jansen aan de 
Viersprong in Stokkum (2.1.403), 
Hendrik Jan was o.a. boerenknecht bij 
de Roosdom, gemeentebode en later 
assistent-accountant en ging wonen in 
Lochem, Egbert Jan (*1920) was 
werkzaam bij de Zuivelfabriek en 
trouwde in 1951 met Johanna 
Schorfhaar (1922-1989) van de Fokker 
in het dorp (1.1.030), ze woonden eerst 
aan de Beatrixstraat en later aan de 
Larenseweg en Gerrit Jan (1911-2003) 
die in 1938 trouwde met Arendina 
Gerritdina Nijmeyer (1912-1990) 
afkomstig van de Bute (2.4.160) in het 
Beukenlaantje. 

� Zij werden de opvolgers op 
ButeHendrik en kregen 3 kinderen: 

Johanna Hendrika (*1939) die in 1969 trouwde met Gerrit Jan Klein Horsman en in Goor ging wonen, Jan 
Hendrik (*1943) die slechts 1 dag oud werd en Hendrika Gerritdina (*1948) die in 1972 trouwde met Willem 
Tieme Stevens en ook in Goor ging wonen. 

� Gerrit Jan en z’n vrouw kochten in 1967 van hun oom Jan Hendrik Nijhuis een eigen boerderijtje 
(SlägenNiehoes) eveneens aan de Hogedijk waar ze in 1980 naar toe verhuisden. In 1982 werd ButeHendrik 
betrokken door de eigenaar Jan Willem Roelvink van de Roosdom en z’n vrouw Geertruida Lusink. Nadat Jan 
Willem in 1989 overleed, vertrok z’n weduwe weer naar de Roosdom.  

� Nieuwe eigenaren/bewoners op ButeHendrik werden toen Antonius G. Zwienenberg (*1965) uit Elsen 
en z’n vrouw Monique Hemmink (*1968) uit Goor. 
In 2011 kwam de volgende eigenaar de fam. Greve. 

Familie Vedders omstreeks 1928. Jan Willem Nijhuis (1893-1969), Hendrik 
Vedders (1887-1958), Egbert Jan Vedders (1920-2013), Johanna Vedders-
Nijhuis (1883-1972), Gerrit Jan Vedders (1911-2003) en Hendrik Jan Vedders 
(1913-2006) 


