Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

2.3.152
Bosman
ca 1845
Stokkumerbroekweg 4

Historie boerderij
Eerder werd het Imminkslag genoemd omdat Immink uit Herike de eigenaar van de grond was.
Harmen Beltman heeft hierop ca 1845 een huisje gebouwd. De woning zal niet veel om het lijf hebben
gehad, want in 1860 was het al weer geschikt voor de sloop.
Jan Ziel afkomstig uit het Westerflier van de boerderij Bosman, nu bekend als Luttikhedde, kocht in
1860 van Immink in Herike ruim 1 ha grond waarop het huisje stond. Een jaar later kocht hij er nog 2
ha bij van Immink en verving de oude woning door een nieuwe. Deze werd, nadat het in 1948 door
een brand was verwoest, vervangen door de tegenwoordige bebouwing.
Door enkele aankopen was de omvang van de boerderij in 1985 uitgegroeid tot ruim 5 ha.
In de bijgebouwen worden heden konijnen gefokt en anno 2011 is er een nieuwe woning bijgebouwd
voor nieuwe bewoners.
Bewoning
Harmen Beltman (1813-1869), klompenmaker van beroep en op 28-10-1836 te Laren getrouwd met
Anthonia Berendina Ikkink (1812-1868), geboortig uit Markelo. Zij kwamen rond 1845 vanuit
Lochem met hun gezin hier wonen. Omstreeks 1860 vertrokken ze naar een nieuwe woning iets
verderop (de Klomp 2.3.155).
Jan Ziel (1831-1871), de stichter van de nieuwe woning, was op 13-02-1861 te Diepenheim getrouwd
met Gerritje van Essen (1830-1864) uit Diepenheim. Op 18-05-1865 hertrouwde hij met Aaltje
Daalwijk (1837-1916) van Mensink (2.2.100) en Aaltje hertrouwde 10-04-1873 met Gerrit Jan
Wibbelink (1839-1905) van BroekWannink (1.2.130).
Hendrik Jan Wibbelink (1874-1927) een zoon uit het laatste huwelijk, werd de opvolger en trouwde
op 29-04-1905 met Hermina Gerritdina Jansen (1883-1965) van Quatra Bras. Jan Wibbelink
(*1875) een broer van Hendrik Jan, bleef ongehuwd en was kleermaker van beroep.
Zoon Gerrit Jan Wibbelink (1907-1996) trouwde op 06-05-1939 met Hendrina Woestenenk (19161969) van Smitman (1.2.240) in het Markelose broek.
Jan Wibbelink (*1946) is vrijgezel gebleven en hield zich bezig met de varkensfokkerij, daarnaast
maakt hij in z’n vrije tijd furore als toonzettende speler in het Stokkums toneelgezelschap.
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