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Historie boerderij 
In 1857 stichtte Hendrik Jan Albertsen (*1821) uit Herike hier een huisje op woeste grond die hem niet 
toebehoorde. Hij was in 1853 getrouwd met Hendrika Knopers en zij stonden beide te boek als 
calicotwevers. In 1872 werd het onderkomen weer afgebroken en vertrok de familie naar Laren. 
Willem Immink kocht in 1874 bij de veiling van de Oldenhof ruim 3 ha weide en heidegrond. Enkele 
jaren later stichtte hij een boerderij ongeveer op de plek waar bovengenoemde fam. Albertsen had 
gewoond. 
In 1880 kocht hij samen met H.J. Dollekamp ruim 5 ha grond van Groot Lammertink hetwelk in 1920 
zijn volledig eigendom werd. 
Schoonzoon Gerrit Willem Aarseler bracht ruim 1 ha mee; de totale bedrijfsomvang werd toen bijna 12 
ha. 
In 1927 (sluitsteen GWA JHI 1927 Gerrit Willem Aarseler  Johanna Hendrika Immink) werd het 
achterhuis verbouwd en in 1931 kreeg het een nieuw voorhuis. 
Het huwelijk Aarseler-Immink was kinderloos zodoende nam men een nicht in huis en wel Maria 
Geertruida Altena van de Klooke. 
 
26-09-1964. Vandaag viert de weduwe Aarseler-Immink haar 90e verjaardag. De jarige heeft tot haar 
twaalfde alleen 's winters naar school gegaan, waar ze tot een der beste leerlingen behoorde. Ze heeft 
uiteraard leren schrijven op een lei, maar later in de hogere klassen heeft ze met pen en inkt 
geschreven, waarvan ze nu nog de vergeelde schriften kan tonen. s'Zomers moest ze de koeien van 
haar ouders hoeden. Dat was in die tijd de gewoonte omdat er langs de weilanden nog geen 
afrastering was aangebracht. 
Wat later liep ze met de kruiwagen naar het dorp om daar eieren en zelf gekarnde boter te verkopen, 
waartegen ze raapolie voor huishoudelijk gebruik en verdere levensmiddelen kocht die ze op de 
terugweg weer in de kruiwagen meenam. 
Ze kan zich verder nog herinneren dat er zeilboten door de Schipbeek voeren (deze beek stroomt op 
enige afstand langs de boerderij). Deze boten kwamen uit Deventer en brachten hun waren naar de 
Duitse gebieden. Op de heenweg roeiden de boten stroomopwaarts en ze zeilden terug 
stroomafwaarts naar Deventer terug. Voorts weet ze zich nog te herinneren dat niet ver van haar huis 
de postweg dwars door de velden kronkelde en dat ze, om naar de kerk te komen, gebruik maakte 
van het zg kerkepad dat regelrecht naar het dorp leidde. 
De jarige heeft omstreeks haar 40e jaar leren fietsen en dat heeft ze ruim tot haar 70e nog gedaan. 
De hoogbehaarde heeft al haar 90 levensjaren op de boerenhoeve De Reet gewoond, welke haar 
opuders in het midden van de vorige eeuw hebben laten bouwen. Toen haar ouders hier kwamen 
wonen stond er slechts een elzenbosje bij de boerderij, maar thans is het geheel door groen 
omgeven. De jarige is reeds vele jaren weduwe en omdat het huwelijk kinderloos was is indertijd een 
nicht bij haar komen wonen, die thans met haar gezin de boerderij voortzet. 
 
Bewoning 
Willem Albersen, geboren op 06-10-1785 te Look, gedoopt op 09-10-1785 te Holten, overleden op 
28-04-1861 te Markelo op 75-jarige leeftijd, zn. van Arend Albersen op Aanstoot/Look. 
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-03-1817 te Goor met Jenneken Reijnds, 17 jaar oud, geboren op 
26-10-1799 te Herike, overleden op 30-09-1871 te Markelo op 71-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hendrik Jan Albertsen, geboren 1821 te Herike. 
2. Arendina Albersen, geboren 1824 te Herike, overleden op 07-05-1861 te Markelo. 
3. Aaltje Albertsen, geboren 1837 te Herike, overleden op 02-12-1902 te Stokkum, huwt 

25-5-1871 met wed. Gerrit Hendrik Potman. 
4. Gerrit Hendrik Albertsen, landbouwer, geboren 1844 te Herike, overleden op 10-02-1931 te 

Laren, huwt 13-5-1881 te Laren met Kristina Grada Nieteman/Gorssel. 
Hendrik Jan Albertsen, calicotwever, geboren 1821 te Herike, overleden op 09-12-1893 te Laren. 
Gehuwd op 14-04-1853 te Markelo met Hendrika Knopers, calicotweefster, geboren 1825 te 
Markelo, overleden op 24-10-1888 te Laren. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerridina Albertsen, geboren 1860 te Markelo, overleden op 23-05-1862 te Markelo. 



2. Gerrit Willem Albertsen, geboren 1864 te Markelo, overleden op 25-05-1866 te Markelo. 
3. levenloos kind Albertsen, geboren op 02-02-1867 te Markelo, overleden op 02-02-1867 te 

Markelo, 0 dagen oud. 
 
Willem Immink, geboren 1849 te Herike, overleden op 29-03-1925 te Markelo, geb op Huisken 
3.3.020; zn. van Gerrit Immink/Herike. 
Gehuwd op 13-06-1874 te Markelo met Geertrui Altena, geboren 1844 te Markelo, overleden op 
28-06-1917 te Markelo. 
Uit dit huwelijk: 
Johanna Hendrika Immink, geboren 1874 te Markelo, overleden op 02-02-1965 te Markelo. 
Gehuwd op 05-05-1897 te Markelo met Gerrit Willem Aarseler, geboren 1868 te Markelo, overleden 
op 19-11-1949 te Markelo. 
  
Willem Woestenenk, geboren 1906 te Markelo, overleden op 30-01-1989 te Markelo. 
Gehuwd op 14-11-1931 te Markelo met Maria Geertruida Altena, geboren 1909 te Markelo, 
overleden op 15-07-1998, nicht. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit Jan Woestenenk, geboren 1933 te Markelo. 
2. Jan Hendrik Woestenenk, geboren 1935 te Markelo, huwt 10-06-1959 met Harmina J. 

Overmeen. 
3. Maria Johanna Woestenenk, geboren 1940 te Markelo, huwt met Herman Klein 

Wassink/Laren. 
4. Hendrina Willemina Woestenenk, geboren 1944 te Markelo, huwt 25-08-1965 met Jan 

Elkink op Koelert. 
Gerrit Jan Woestenenk, architect, geboren 1933 te Markelo, overleden op 21-12-1995. 
Gehuwd met Christina Elisabeth ten Wolde, geboren op 08-07-1943 te Wormerveer, overleden op 
26-11-2001 te Markelo op 58-jarige leeftijd. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marcel W.E. Woestenenk, geboren 1976 te Deventer. 
2. Robert Woestenenk, geboren te Deventer. 

Gehuwd met Miranda Gruben. 
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