
Boerderijnummer   3.3.295 
Erfnaam    Erve Schottink 
Oudste vermelding   ca 1875 
Huidig adres Herikeresweg 1 
 
Historie boerderij 
 
Berend Jan Schottink (Snieder Berend) woonde in het dorp (Dorpsgeschiedenis 1.1.140) toen hij omstreeks 1875 
op een stukje eigen grond een nieuwe boerderij stichtte. Was het aanvankelijk 2½ hectare groot, geleidelijk werd 
het uitgebreid tot 8½ hectare in 1920. Daarna werd het alleen maar minder tot het in 1929 de omvang van ruim 5 
hectare had bereikt. In 1920 werd de boerderij vervangen door nieuwbouw. 
 
Bewoners: 
 
► Eerste bewoners waren Berend Jan Schottink (1824-1896) en z’n derde vrouw Aaltje Daalwijk (1828-
1876). Van de 8 kinderen die Berend Jan had gehad, bracht hij de nog in leven zijnde 4 kinderen mee: Hendrik 
Jan (1857-1939) trouwde in 1889 met Johanna Oonk op Tweggeler in het Markelosebroek (Markelo 
buitengebied 1.6.250), Gerritdina (1862-1909) trouwde in 1888 met Gerrit Roosdom op Koekgait (Beusbergen 
2.4.170), Jenneken (1865-1914) trouwde in 1892 met de kleermaker Gerrit Hendrik Kuiper in de Dijkerhoek en 
oudste zoon Gerrit Jan (*1855) de opvolger. 
 
► Gerrit Jan Schottink (1855-1927) trouwde in 1889 met Berendina Frederika Vedders (1856-1932) van 
de Bute (Beusbergen 2.4.260). Het echtpaar kreeg 2 kinderen: Hermina Antonia (1890-1967) die in 1920 

trouwde met Gerrit Jan Lonink, postbode wonend aan de 
Luttekeveldweg en Berend Jan (*1892) de opvolger. 
 
► Berend Jan Schottink (1892-1974) trouwde in 
1920 met Gerritdina Bannink (*1898) van Sniederskamp 
aan de Oude Rijssenseweg (Markelo buitengebied 1.3.260); 
na 1½ jaar werd echter, wat in die tijd zeldzaam was, de 
scheiding uitgesproken. Berend Jan hertrouwde in 1928 met 
Geertjen Bomans (1889-1974) geboortig van Krooshoop 
(Stokkum 2.1.050), die was gescheiden van Gerrit Jan 
Leuverink op de Bode aan Rijssenseweg 4. 
Uit dit laatste huwelijk werd 1 dochter geboren: Berendina 
Gerritdina (Dina). 

 
► Dina Schottink (*1930) trouwde in 1961 met Gerrit Klein Teeselink (*1931). Hun zoon Bennie (*1961) 
trouwde met Gerda Peters en woont in Gorssel en dochter Everdien (*1966) trouwde met Gerrit Klein 
Kranenberg en woont in de Molenstraat. 


