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Huidig adres Herikerweg 28 
 
Historie boerderij 

 
De smederij Boom werd gesticht in 1938 door Hendrik 
Jan (Hendrik) Boom, geboren in Hellendoorn en in 1933 
getrouwd met Gerritdina (Dieneke) Dollekamp, dochter 
van ’n Klein’n Johan uit Markelo. 
Hendrik had in 1937 een stuk grond verkregen van 
Arend Jan Capelle, voorheen smid op Huiskes / Capelle 
(3.3.020). Hendrik fungeerde daar als hulp in de 
smederij. Het stuk grond werd door de aanleg van de 
nieuwe Herikerweg afgesneden van een perceel   
weidegrond van Arend Jan. 
De smederij werd in de loop der jaren uitgebreid met 
een zaak waarin fietsen en electro-artikelen werden 
verkocht. Ook werden installatiewerkzaamheden (water, 
electriciteit) verricht. Omstreeks 1958 werd de 
werkplaats verbouwd en ca 1961 nog eens. Bij tijd en 
wijle brachten Hendrik Jan en zijn zoon Bert technische 

vindingen uit. Zo werd de weidesleep ontwikkeld en kwamen er een “eiercentrifuge” en een veelzijdige 
worstmachine.  
Het huis met de werkplaats bleef eigendom van Hendrik Jan en Dieneke. Toen zij op leeftijd kwamen werd het 
bedrijf afgebouwd.  
De familie Boom was een familie van wielrenners: de zonen Bert, Henk en Hans vierden vele successen in hun 
wielercarrières. 
Nadat Dieneke omstreeks 1994 naar het verzorgingstehuis in Delden was gegaan, werd het huis in 1995 
verkocht. Nieuwe eigenaren werden toen Bert Seckel en Corine van Walraven. 
 
Bewoners: 
 
► Het gezin Hendrik Jan Boom betrok in 1938 de nieuw gebouwde woning met smederij. Hendrik Jan 
(Hendrik) was in 1908 geboren in Hellendoorn als zoon van Albertus Boom en Hendrikje Haar. Hij trouwde in 
1933 met Gerritdina (Dieneke) Dollekamp, geboren in 1913 als dochter van Johan Dollekamp en Zwaantje 
Wilhelmina Dollekamp van smederij ’n Klein’n Johan in Markelo. Eerst woonde het paar in bij de ouders van 
Dieneke. Daar werden hun 3 oudste kinderen geboren: Hendrikje Zwaantje (Hendrikje 1933-2007), die in 1953 
zou trouwen met Gerrit Hendrik Rensink (“de Fietse”) uit Markvelde en in 1954 naar Diepenheim vertrok, 
Johanna Alberta (Johanna *1935), die ongehuwd bleef en nu in Diepenheim woont en Albertus Hendrikus 
(Bertus / Bert *1938) die in 1968 trouwde met Alberta Berendina Maria (Truus) Wolters van “de Koele” uit 
Enter, aldaar ging wonen en er geruime tijd een wielersportzaak had.  
 
Kort nadat Bert was geboren vertrok het gezin Boom naar hun nieuwe huis en smederij in Herike. Hendrik zette 
daar zijn werk als smid voort; later was hij tevens fietsenmaker en installateur. Zijn liefhebberij voor motorcross 
leidde er toe dat hij al eerder, in 1932, betrokken was bij de oprichting van de Markelose Motorclub “Ons 
Genoegen”. Hij is 60 jaar lang lid van deze vereniging gebleven.  
Dieneke “leerde haar kinderen het fietsen”: zij bezorgde vele jaren lang op de fiets de krant in de buurtschap. 
 
In Herike kregen Hendrik en Dieneke nog 4 kinderen: Zwaantje Gerritdina (Zwaantje *1941) die trouwde met de 
Hagenaar Koos van den Dobbelsteen, eerst in Den Haag woonde, daarna verhuisde naar Nijkerk en nu in 
Jemgum (D) woont. Gerritdina Femma (Gerrie *1943) die in 1962 trouwde met Frans Ernsten uit Enschede, 
scheidde en in 1985 overleed, Hendrik Maximilliaan (Henk *1953) die trouwde met Germien Bouwhuis uit 
Wierden, in 1980 naar Wierden vertrok waar hij later weer scheidde en die nu in Beilen woont en Johan (Hans 
*1958) die trouwde met José Stamsnijder uit Enter (zuster van wielrenner Hennie Stamsnijder) en in Nieuw 
Heeten woont. 
Hendrik Boom overleed in 1993. Dieneke verhuisde omstreeks 1994 naar het verzorgingstehuis in Delden alwaar 
zij in 1998 is overleden. 
 

De in 1938 gestichtte woning Boom anno 2006 



Tijdelijk, van ca 1939 tot 1952, woonde ook Hermina (Mina) Capelle (1917-1979) de dochter van Arend Jan 
Capelle (3.3.020) in bij de familie Boom. Zij was enigszins gehandicapt en was in 1939 wees geworden. Zij 
vertrok in 1952 naar Soest (Zonnegloren) waarna zij in “Het Dorp” te Arnhem verbleef. Zij overleed in 1979 in 
Arnhem. 
 
► De familie Boom verkocht het huis in 1995. Nieuwe eigenaren en bewoners werden Bert Seckel en 
Corine van Walraven. Bert, geboren in 1964 in Almelo, is zoon van Hendrik Seckel, die vanaf 1993 woonde op 
de Schriever aan de Dijkerhoekweg (Markelo buitengebied 1.0.410). Corine werd in 1968 in Vaassen geboren. 
Nadat zij al enkele jaren op Boom hadden gewoond trouwden Bert en Corine in 1999. Zij kregen 2 kinderen: 
Jitske die in hetzelfde jaar kort voor hun huwelijk werd geboren en Sjoerd geboren in 2003. 
De fam. Seckel kocht vervolgens in 2012 het erve Vinkers (3.2.160) en vertrok daar naar toe. 


