Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.4.325
erve Wolters-Immink
1930
Klemmerweg 11

Historie boerderij
In 1928 kocht Willem Wolters, toen pachter
op Immink (Hericke 3.3.030), 2 ha grond van
Hendrikus ten Elsen en het jaar daarop 2 ha
van Rotman op de Kemper in Elsen. Hij liet
er in 1930 een boerderijtje op bouwen.
Willem bracht de erfnaam Immink mee uit
Herike.
Het boerderijtje is in 1995 verkocht aan de
familie Slaat. Zij kwamen vanuit Goor hier
wonen. In 2009 kochten de huidige bewoner
Gerrit Hendrik (Erik) Laarhuis het pand met
ongeveer een ½ ha grond.
Bewoners:
►
Willem Wolters (1889-1982) uit
Holten trouwde in 1915 met de eveneens in
Holten geboren Geertjen Baltes (1893-1971).
Willem en Geertjen kregen 8 kinderen waarvan de eerste 4 nog in Holten en Herike werden geboren:
Jan Willem Wolters (1916-1970), bankwerker van beroep, trouwde in 1946 met Egberdina Johanna Overbeek
(1918-2008) van JanHendriks (Stockum 2.2.240); ze woonden eerst in Stokkum op het oude Sloot, vandaar in
het Weldam en uiteindelijk in Goor, Hermina Johanna Wolters (1918-1992) trouwde in 1944 met Wolter
Schreurs (1917-1986) op Vinkert aan de Hochtweg; zij gingen wonen op het ouderlijk huis in de Achterhoek,
Janna Hendrika Wolters (1921-2003) trouwde in 1948 met Hendrik Johan Stokkentreeff (1920-2002) in Ambt
Delden waar ze ook gingen wonen, Jan Wolters (1927-2003) trouwde in 1956 met Johanna Klazina Nanninga
(1935-2002) uit Deldenerbroek waar
ze ook woonden, Geertjen Wolters
(*1930) vertrok in 1995 naar de
Anholtskamp in Markelo tegelijk
met haar broer Johan (Joop) Wolters
(1932-1995) die vrijgezel was
gebleven en werkzaam was bij De
Landbouw in Goor, Johanna
Willemina (Hanna) Wolters (19332013) trouwde in 1958 met Hendrik
Jan Greven (*1931) en ging wonen
in Goor en Gerritdina (Dinie)
Wolters (*1937) trouwde in 1964
met Arend Jan Klein Twennaar
(1935-2009) van de Koekoek
(Marckelo 1.4.010) en directeur
werd van de latere UNIVE te
Geesteren (Gld).
Willem Wolters en Geertjen Baltes en de kinderen Hanna, Joop, Dinie en
Dika

►
Toen de ongehuwden, Geertjen en Johan Wolters, in 1995 waren vertrokken naar de Anholtskamp werd
het boerderijtje verkocht aan de nieuwe bewoners: Aalderik Slaat (*1957) uit Den Ham die in 1979 was
getrouwd met de Goorse Jenneken Everdina (Jenny) van Til (*1959) met hun kinderen Susan (*1983) en Jenny
Linda (*1987). Nadat de ouders hadden besloten om niet met elkaar verder te gaan kwam hun woonboerderij te
koop en vertrokken ze naar respectievelijk Markelo en Goor.

►
Op dat moment kwamen hier vanuit Goor de
huidige bewoners: Gerrit Hendrik (Erik) Laarhuis
(*1970) en partner Hendrika Johanna (Mariël)
Bekhuis (*1969) met de kinderen Mitchell (*2000)
en Shirly (*2001) uit het huwelijk van Erik met
Simone Suzanne Natalie Brem (1973-2003). Hun
eerste kindje Brian is op de geboortedag overleden
(1999).

