
 
Boerderijnummer   3.2.155 
Erfnaam    Erve Tiptone 
Oudste vermelding   1931 
Huidig adres Herikerweg 13 
 
Historie boerderij 
 
Erve TipTone ook wel eens aangeduid als erve “Beffert”, gelegen aan wat voorheen wel de “Plasmanssteege” 
werd genoemd, is omstreeks 1931 gesticht door Antonie Leeftink die geboren was op Scholtone (3.2.200). De 
koop van de huisplaats vond plaats in 1931: een stuk grond (2160 m2) werd gekocht van Hendrik Jan Heuten op 
Lammers (3.2.070), die het kort daarvoor gekocht had van Hendrik Jan Schut (van Schuts Kattelaar). Voordat 
Antonie zich vestigde op dit boerderijtje, woonde hij tijdelijk op ’n Tip (3.1.225). Hierdoor is de naam TipTone 
ontstaan. 
In 1938 werd op TipTone een schuur bijgebouwd. Geleidelijk aan werd hierna het grondgebied uitgebreid. In 
1942 en 1943 werd grond gekocht van Jan Pongers uit Rijssen (van de familie Pongers die voorheen op het 

naastgelegen en verdwenen Plasman woonde) en in 
1961 werd nog een perceel gekocht van Christina 
Alberta Boskamp uit Goor (geboren op Boskamp 
3.2.020). In totaal was toen het bezit 2.08 hectare 
groot. In 1966 is het geheel in de ruilverkaveling 
gegaan. 
Nadat in 1955 de schuur werd verbouwd was er in 
1961 nog een verbouwing van het huis. 
 
Bewoners: 
 
► Eerste bewoner van Tiptone was Antonie 
Leeftink (1902-1981). Hij was geboren op Scholtone 
(3.2.200) als zoon van Arend Jan Leeftink en Arendina 
de Wilde. Hij was o.a. werkzaam bij “De Landbouw” 
in Goor. Antonie trouwde in 1923 met Hendrika 
Boomkamp (1902-1979) van de Peuscher, Oude 

Borculoseweg (2.1.260). Eerst woonde het paar nog op Scholtone, het vertrok omstreeks 1925 en woonde o.a. op 
Snieders in de Dijkerhoek en op het ouderlijk huis van Hendrika in Stokkum. Het gezin woonde vanaf 1927 op 
’n Tip-Runneboom aan de Herikerweg 3.1.225) en vestigde zich uiteindelijk in 1931 op het nieuwgebouwde 
Tiptone (met laatstbekende Herike-huisnummer H68a).  
Antonie en Hendrika kregen 9 kinderen. De oudste dochter Alberdina Johanna (Aaltje, *1923) werd nog geboren 
op “Scholtone”. Zij trouwde in 1943 met Jan Reinderink in Neede. Zoon Hendrik Jan (1925-2000) werd geboren 
in Stokkum op het geboortehuis van zijn moeder. Hij was “melkboer” en bleef ongehuwd. Hij stierf in 2000. 
Arent Jan (Arent) Leeftink werd geboren in 1927 in Herike op ‘n Tip. Hij trouwde in 1966 met Hanneke Bosman 
op de Holter Borkeld (Borkeldweg 89). Arent overleed in 1995. 
In 1929 werd op ‘n Tip Jan Hendrik geboren; hij overleed echter in hetzelfde jaar. Johanna Arendina (Hanna), 
geboren in 1930 op ‘n Tip overleed nog jong in 1943. 
In 1931 verhuisde het gezin naar TipTone, alwaar de jongste kinderen werden geboren. Hendrika (Dika) werd 
geboren in 1931. Zij trouwde in 1952 met Arend Wensink en verhuisde naar Noordijk. In 1932 kwam Antonie 
Leeftink ter wereld, hij bleef ongehuwd en stierf in 2000. 
Dirk Jan Leeftink (Derk) werd geboren in 1934. Hij werkte bij de gemeente Goor. Hij trouwde in 1959 met 
Wilhelmina Dolfina Petronella (Mini) Veldman uit Hengelo en ging aan de Markeloseweg in Goor wonen. 
Vanaf 1987 woonden zij in Markelo aan de Göttelaan. Derk overleed in 1997. 
In 1936 werd Hendrikus (Hendrik) Leeftink geboren; hij was medewerker bij de Twentsche Stoomblekerij en hij 
bleef ongehuwd op Tiptone wonen. 

Pand TipTone in 2006 


