
Boerderijnummer    3.3.290 
Erfnaam    Erve de Welle-Baargdieks 
Oudste vermelding   ca 1795 
Huidig adres Beukenlaantje 8 
 
Historie boerderij 
 
Het boerderijtje Klein Wellink of de Welle, later in de volksmond Baargdieks genoemd, zal omstreeks het eind 
van de 18e eeuw zijn gesticht. De eerste bewoners waren afkomstig van de Oude Welle (3.2.128) aan de 

Herikerweg en brachten dus de boerderijnaam 
mee.  
Oorspronkelijk stond het huis dat op de 
markegrond was gebouwd en waarop de 
bewoners recht van opstal hadden van de Marke, 
vlak aan de weg, tegenover de ingang van het 
weggetje langs Haans. In 1832 kocht de 
toenmalige bewoner Hendrik ter Welle het 
opstalrecht af, zodat hij volledig eigenaar werd. In 
1858 werd het huis gesloopt waarna vlak in de 
buurt een nieuw huis werd gesticht. Op de 
markegrond werd ongeveer ter zelfder tijd, iets 
verder van de weg af, ook een nieuw huisje 
gesticht. Dit laatste huis werd de voortzetting van 
het oorspronkelijke de Welle, terwijl het andere in 
1904 werd gesloopt, waarna de toenmalige 
bewoners de familie Leeftink een nieuw huis 

stichtte vlak aan de Potdijk (3.3.280). 
De Welle is altijd een klein boerderijtje geweest zodat de bewoners meestal als dagloners aan de kost moesten 
zien te komen. Begin 1800 had men 1 koe op stal staan, terwijl na de verdeling van de markegronden het 
boerderijtje een omvang kreeg van ruim 4 hectare grond. 

In augustus 1929 lezen we in de krant: “Een windhoos 
maakte maandagmiddag een groot gat in het dak van 
het boerenplaatsje "Baarg Dieks". Het afgewaaide riet 
zat op grooten afstand hoog in de boomen, terwijl de 
richting van de windhoos ook duidelijk te volgen was 
aan verwaaid struikgewas en afgebroken takken”. 
Een paar maanden daarvoor, in juni 1929, was het 
plaatsje Baargdieks in de Pothoek bij openbare verkoop 
geveild. De toenmalige bewoners, de familie Zandjans 
vertrok toen en stichtte een nieuwe woning op de hoek 
Goorseweg - Stokkumerweg. 

Vlak voor het oude boerderijtje waarin nog een gevelsteen zit met de tekst “JI  JHtW  1909” (Jenneken Immink 
en Jan Hendrik ter Welle) werd in 1935 een nieuwe boerderij gesticht door Hendrik Tempelman en Hendrika 

Gerritdina Klein Teselink (steen: 1935  HT  
HGKT), waarna het oude huis degradeerde tot 
schuur. In 1970, 1974 en laatstelijk 2005 werd 
deze woning verbouwd. 
 
Bewoners:  
 
► De oudst bekende bewoner op deze 
plek is Jan ter Welle (*1732) ook wel 
genoemd Jan Wellink, die getrouwd was met 
Geze Boezeman uit Ommen. Zij kwamen mee 
met hun zoon Hendrik, de eigenlijke stichter 
van deze boerderij. 
  
► Jan’s zoon Hendrik ter Welle (1765-
1838), dagloner van beroep, was dus de 

Het tot schuur gedegradeerde oude huis van de ter Welle's 

1-6-1929  
Notaris Teesselink te Markelo zal op dinsdag 11 juni 
a.s. bij inzet en 25 juni a.s bij toeslag, telkens des 
voorm. 11 uur,aan den Pot te Herike onder Markelo 
publiek verkoopen: voor Jenneken Immink en Ms. 
Zandjans : ’t plaatsje “Bergdieks” gelegen in den 
Pothoek te Herike, groot circa 4 ha., bestaande uit huis 
en schuur, kookhuis, weiland, bouwland, veengrond en 
heide. Aanvaarding 1 november 1929. 



eigenlijke stichter en trouwde omstreeks 1793 met Hendrina Heuten (1768-1811) geboortig van de boerderij 
Nieland aan de Petersweg in Stokkum (2.1.430). 
Na het overlijden van Hendrina ging Hendrik samenwonen met de uit Holten afkomstige spinster Jenneken 
Kriegers (1789-1851). Nadat ze samen al 2 “onechte” kinderen hadden gekregen werd er in 1816 toch maar 
getrouwd. In totaal kreeg Hendrik bij z’n twee vrouwen 15 kinderen. Uit het eerste huwelijk: Berendina ter 

Welle (1794-1842) die in 1820 te Borculo trouwde met de wever Berend 
Klein Aarnink, Jennigjen ter Welle (1796-1841) die in 1826 trouwde met 
Hendrikus Koldenberg of Wesseldijk; ze overleed als weduwe bij haar broer 
Jan op de Kattenberg, Geertruyt (*1797) overleed op jonge leeftijd, Gerrit ter 
Welle (1799-1862) trouwde in 1828 met Diena Stokkentreef / Stokreef en ging 
wonen op Zandjans / Scholman op de Borkeld (Marckelo nr 200), Geesjen ter 
Welle (*1802) overleed op jonge leeftijd, Gerrit Jan ter Welle (1803-1875) 
schoenmaker en kleermaker van beroep trouwde in 1834 met Stientje 
Rothman in Laren, Jan ter Welle (1806-1865) trouwde in 1840 met Jenneken 
Stokreef / Stokkentreef (de schoonzuster van z’n broer) van Zandjans / 
Scholman (1.4.060) op de Borkeld; zij gingen eerst wonen op het boerderijtje 
Hogenkamp op de Kattenberg (Markelo buitengebied 1.2.110).  
Jenneken Kruger, Jan’s pleegmoeder, woonde daar bij hem in. In 1852, na het 
overlijden van Jenneken, vertrokken ze daar om op de markegrond een 
boerderijtje te stichtten, vlak bij het oorspronkelijke de Welle.  
Harmina ter Welle (*1808). Uit het tweede huwelijk: Hendrikus ter Welle 
(1813-1889) die in 1840 trouwde met de in Haaksbergen geboren Geertrui 
Heerze, werd wegwerker van beroep en ging wonen in een huisje tussen Cafe 
Smit en Wonnink in het dorp, Gerritdina ter Welle (1815-1818), Aaltje ter 
Welle (1818-1895) trouwde in 1842 met Lambertus Klein Zandvoort op Bats 

aan de Roudaalterweg (Markelo buitengebied 1.5.050), Jan Hermen ter Welle (1820-1893) wever van beroep 
trouwde in 1852 met de weduwe Maria Struik op Tiejan op de Borkeld (Markelo buitengebied 1.4.015), in 1860 
hertrouwde hij met de weduwe en buurvrouw Geertruid Sligman en ging bij haar inwonen op Lammers (Markelo 
buitengebied 1.4.020), Gerridina ter Welle (1823-1908) trouwde in 1843 met Hendrik Jan Leeftink, zij werden 
de opvolgers op de Welle dat ze in 1858 sloopten en op een andere plaats weer herbouwden (het bleef echter 
eigendom van de erven ter Welle) en nog weer later in 1904 sloopten en vervingen door een nieuwe woning aan 
de Potdijk (3.3.280), Harmina ter Welle (1825-1908) trouwde in 1854 met de weduwnaar Arend Zweers aan de 
Twikkelerweg 25. Albert ter Welle (1828-1908) trouwde in 1859 met z’n buurvrouw de weduwe Janna Hobbes 
op de Bute (Beusbergen 2.4.160) en hertrouwde in 1873 met Geertrui Vasters.  
 
► De definitieve opvolger Jan ter Welle (1806-1865) en z’n vrouw Jenneken Stokreef  (1810-1888) 
kregen 1 zoon: Hendrikus. 
 
► Hendrikus of Dieks ter Welle (1846-1902) trouwde in 1875 met de Stokkumse Jenneken Immink (1854-
1943) afkomstig van de boerderij de Keujer nu genaamd Pinkert (Stokkum 2.2.090). Uit dit huwelijk werden 10 
kinderen geboren: Jan ter Welle (1875-1904) een ongehuwde kleermaker die van 1884 tot 1894 in Groningen 
woonde, Jan Willem ter Welle (1877-1938) trouwde in 1905 met Johanna Snellink en stichtte het boerderijtje 

BaargJanWillem aan de Leusmanweg, Jan Hendrik ter 
Welle (1878-1962) trouwde in 1912 met de weduwe 
Gerritdina Oosterveld en werd daardoor boer op Truuks 
aan de Goorseweg (Beusbergen 2.4.190), Gerrit Jan ter 
Welle (1879-1961) trouwde in 1909 met Gerritdina Smit 
en stichtte in 1918 het boerderijtje BaargGetjan aan de 
Postweg, Jenneken ter Welle (*1881) vertrok uit Markelo 
en kwam uiteindelijk in Rotterdam terecht waar ze 
trouwde met Harry Loeff. Zij heeft echter nooit aan haar 
man haar afkomst willen vertellen. Toen na haar 
overlijden Harry was hertrouwd ging deze a la 
“spoorloos” op zoek naar haar roots. Die vond hij en 
sindsdien was er een nauwe familiebetrekking tussen 
hem en de Markelose ter Welle’s. Hendrik Jan ter Welle 
(1883-1887), Arend Jan ter Welle (1885-1887), Johanna 
ter Welle (*1887) trouwde in 1909 met Willem Altena in 
Goor, Hendrika ter Welle (1890-1977) trouwde in 1909 

met Mannes Zandjans (*1883) afkomstig van de Welmer (Stockum 2.2.230) en werd de opvolger op de Welle en 

Mannes Zandjans (*1883) en Hendrika Zandjans-ter 
Welle (*1890) 



de jongste Aaltje ter Welle (1892-1976) trouwde in 1914 met Arend Jan Beltman (Kempengait) aan de Kooidijk.  
 
► Mannes Zandjans en Hendrika ter Welle kregen samen 9 kinderen Hendrik Jan Zandjans (*1910) , 
Gerrit Jan Zandjans (1912-1912), Gerritdina Zandjans (*1913), Jan Zandjans (*1916), Jannes Zandjans (*1918), 
Jan Willem Zandjans (*1919), Gerrit Jan Zandjans (*1922), Jenneken Johanna Zandjans (*1924) en Jan Hendrik 
Zandjans (*1928). In 1929/1930 vertrok deze familie naar haar nieuwe onderkomen op de hoek van de 
Goorseweg en de Stokkumerweg. 
 
► Het oude huisje werd toen betrokken door Hendrik Tempelman (1899-1971) geboortig van Lammers op 
de Borkeld, die in november 1929 trouwde met Hendrika Gerritdina Klein Teselink (1908-1994) geboortig van 
Brinkert aan de Rijssenseweg. Dit echtpaar kreeg 4 kinderen: Jan Harmen Tempelman (*1930) die trouwde met 
Annie Mengerink en aan de Tolweg ging wonen maar daar relatief jong overleed, Dika (*1935) die in 1958 
trouwde met Johan Kranenberg, Gerda (*1950) die in 1974 trouwde met Karel Nijbroek en de jongste zoon 
Gerrit (1939-2008).   
 
► Gerrit trouwde eerst met Johanna Frederika Stokkentreeff en na haar overlijden in 1974 met de weduwe 
Betsy van Gerven-Kuysten (*1944) en ging vanaf toen weer wonen op het ouderlijk huis aan het Beukenlaantje.  
 
► Zoon Hennie Tempelman trouwde met Els Kuipers en ging in Enter wonen, terwijl (stief)dochter Hilde 
van Gerven met haar moeder, man Charles Obdeijn en hun kinderen Bart, Veerle en Rosalie op het verbouwde 
de Welle wonen. 


