
Boerderijnummer   5.2.310 

Erfnaam    woning Nieuw Pinkert  

Oudste vermelding   1965 

Huidig adres    Herikerweg 25 
 
Historie woning 

 

De semi-bungalow Herikerweg 25 is in 1965 als 2
e
 bedrijfswoning gebouwd op het erve KoekBerendJan. 

Willem Pinkert en echtgenote Mina Roosdom werden de bezitters. Willem was vanaf 1965 mede-eigenaar 

geworden van het bedrijf van zijn schoonvader, het bouwbedrijf Roosdom, later Roosdom Tijhuis. Voor die tijd 

werkte Willem als inseminator bij de K.I. 

Willem’s zoon Henk nam in 1990 de aandelen in bouwbedrijf Roosdom Tijhuis over van zijn vader. Omstreeks 

1991 werd hij eerste man bij het dochterbedrijf Koopman in Holten. In 1995 werd het bedrijf verzelfstandigd 

waarna Henk zijn eigen bouwbedrijf  Pinkert bestuurde. 

Omstreeks 1994 kregen Henk en echtgenote het eigendom van dit huis. Henk overleed in 2013. Zijn echtgenote 

zette het bouwbedrijf voort. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoners van dit huis waren het 

echtpaar Willem Pinkert-Mina Roosdom en hun 

kinderen. Mina Roosdom geboren in 1932 op het 

naastgelegen KoekBerendJan (5.2.310) trouwde in 

1957 met Willem Pinkert (1930-2011), geboren op 

BakkersDerk aan de Hogedijk en opgegroeid in 

Stokkum op het “oude Stomps”. Het paar woonde tot 

1965 op deze zelfde plek in Stokkum in een nieuw 

gebouwd huis. Hier werden ook hun oudste 2 kinderen 

Janni (*1957) en Henk (*1960) geboren. Direct na de 

verhuizing naar het nieuw gebouwde huis op Mina’s 

ouderlijk erf in mei 1965 werd zoon Bert (*1965) 

geboren. Kort daarop overleed zoon Henk (1960-

1965). In 1966 werd opnieuw een zoon geboren die weer de naam Henk kreeg. Deze zou naderhand de opvolger 

op dit huis worden. 

Aan het eind van haar leven woonde ook Willem’s moeder Gerritdina Johanna Pinkert-Meijer (1901-1966) nog 

in dit huis. 

Dochter Janni trouwde in 1981 met Henk Bussink van de Schriever aan de Slagendijk en ging in 1984 nabij de 

TV-toren aan de Larenseweg wonen. 

Zoon Bert huwde in 1991 met Jeanet Hardeman uit Markelo en vestigde zich in 2000 op erve Kempers aan de 

Stoevelaarsweg (Hericke 3.1.390). In 2012 is dit paar gescheiden. 

Willem en Mina Pinkert verhuisden in 1994 naar Mina’s ouderlijk huis om bij Mina’s moeder Marie Roosdom-

Rouwhof te gaan wonen. 

 

► Vanaf 1994 is hier Henk Pinkert (*1966) met zijn gezin gaan wonen. Henk trouwde in 1994 met de in 

Harfsen geboren Janet Klein Kranenbarg. Zij kregen 3 kinderen: Daniek (*1997), Noanne (*1998) en Else 

(*2002). Henk overleed in 2013. 


