
Boerderijnummer   5.2.340 

Erfnaam    erve de Mosker  

Oudste vermelding   ca 1790 

Huidig adres    Herikerweg 32 en 32A 
 
Historie boerderij 

 

Deze boerderij werd omstreeks 1790 gesticht door Hendrik Zandvoort. De naam Mösker is afgeleid van 

Hendriks bijnaam ”Mors”. In 1811 hield men hier 2 koeien. In 1835 was de weduwe van Hendrik Zandvoort de 

eigenares. In 1852 toen schoonzoon Jan 

Assink de eigenaar was, behoorde er ruim 11 

ha. grond bij deze boerderij. Zijn zoon Jan 

Hendrik Assink breidde dit uit tot ruim 17 ha. 

Bij de boedelscheiding in 1906 werd 

schoonzoon Jan Mensink de eigenaar. Hij 

behield toen 13,8 ha grond. Via zoon Jan 

Hendrik Mensink werd kleinzoon Gerrit 

Willem Mensink in 1965 eigenaar van het erf. 

In die jaren was de Mösker een boerderij met 

koeien en varkens. Vooral als 

varkensfokbedrijf had de Mösker toen 

naamsbekendheid. In 1971 werd een nieuw 

woonhuis gebouwd. De oude boerderij werd 

in 1979 afgebroken om plaats te maken voor een ligboxstal. In 1984 werd 11,7 ha in de ruilverkaveling gebracht. 

Later werd de bedrijfsoppervlakte weer met een aantal hectares uitgebreid. 

In 1988 werd een nieuw woongedeelte aan het huis gebouwd voor zoon Jan Mensink, die toen ging trouwen. In 

1999 werd Jan de eigenaar van de boerderij. In 2004 maakte hij, vanwege het onzekere toekomstperspectief de 

keuze om een andere baan te zoeken en werd vrachtwagenchauffeur. De voormalige varkensschuur (kapschuur) 

werd toen verbouwd tot paardenstal. Aanvankelijk werd de paardenstalling en het tevens aanwezige 

rijinstructiegedeelte beheerd door dochter Christina Mensink. Het beheer werd hierna tijdelijk overgenomen door 

(buurvrouw) Brenda Scholing. 

 

Bewoners: 

 

► De wever en landbouwer Hendrik Zandvoort (ca. 1750-1829) was 

de eerste bewoner. Hij was geboren in Holten als zoon van Jan Sandvoort en 

in 1789 getrouwd met Jenneken ten Sende (ca. 1744-1811), dochter van Jan 

ten Sende op Smale (5.2.290). Na het overlijden van Jenneken trouwde 

Hendrik in 1812 met Willemina Slagmans (1775-1842) van Slagman 

(Brinkmans, Hericke 3.3.190). In 1814 werd hun dochter Jenneken geboren 

en zij werd de opvolgster. 

 

► Jenneken Zandvoort (1814-1855) trouwde in 1829 al op 15-jarige 

leeftijd met Jan Assink (1797-1882), zoon van Harmen Assink van de 

boerderij Assink in het Elsenerbroek (5.4.090). Wellicht trouwde ze zo jong 

omdat haar vader in datzelfde jaar overleed en er toen geen mannelijke 

opvolger op het bedrijf was. Het paar kreeg 6 kinderen: Gerrit Hendrik 

(1834-1838) die slechts 4 jaar oud werd, Willemina (1838-1912) die in 1862 

trouwde met Arend Jan ten Thije van Tiejan (Marckelo 1.4.015) en ca. 1865 

op het door haar familie gestichte “Steegen” (Hericke 3.2.040) ging wonen, 

weer Gerrit Hendrik (1841-1876) die bakker werd en in 1874 trouwde met 

Janna Dul uit Wijhe, Janna (1845-1900) die eerst trouwde met Berend Jan 

Schreurs op De Schreur (5.3.080), vervolgens met Gerrit Hendrik Assink en 

nadien nog met Arend Jan Reef op Groot Reef (5.3.038), Dina (1849-1880) 

die in 1872 trouwde met de weduwnaar Gerrit Jan Bosman in Goor en 

oudste zoon Jan Hendrik die de opvolger werd. 

 

► Jan Hendrik Assink (1831-1904) trouwde in 1849 met Berendina 

Koelers (1823-1877) een  dochter van Jenneken Koelers uit Herike (Hericke 3.3.240). Ze kregen 7 kinderen: 

Hendrik Jan (1850-1876) die op 25-jarige leeftijd overleed, Jan (1851-1857) die maar vijf jaar oud werd, 

Boerderij de Mosker omstreeks 1956 

"Houten schooltas" van 1824 

eigendom van Jenneken Zandvoort 

(*1814). Het werd ook wel een 

"schoolbred" genoemd, men 

bewaarde er een boek, schrift, leitje, 

griffeldoos en spons in. 



Jenneken (1854-1920) die in 1875 trouwde met 

Gerrit Jan Mensink op ‘n Iemker (5.2.510), Jan 

Willem (1855-1885) die in 1883 trouwde met 

Gerritdina Johanna Bosman uit Goor, Jan (1862-

1864) die maar 1 jaar oud werd, Jan (1868-1944) die 

in 1899 trouwde met Aaltjen Lohuis uit Wierden en 

later na zijn scheiding weer terugkeerde naar de 

Mösker en Johanna Hendrika (*1860) die de 

opvolgster werd. 

 

► Johanna Hendrika Assink (1860-1939) 

trouwde in 1883 met Jan Mensink (1852-1930) van 

de boerderij ’n Iemker. Uit het huwelijk werden 10 

kinderen geboren. De kinderen Jan Hendrik (*1884), 

Berend Jan (*1884), Everdina Johanna (*1890), 

Evert Jan (*1897) en Janna Willemina (*1900) 

stierven allen in hun eerste levensjaar. Jan Hendrik 

(1888-1890) werd slechts 2 jaar oud. Berendina Johanna (1886-1984) trouwde in 1912 met Hendrik Jan 

Zeendam; ze trouwde in op de boerderij Daalkman (Hericke 3.3.170) en verhuisde later naar de overkant van de 

weg (Hericke 3.3.172). Everdina Hendrika (1898-1949) trouwde in 1924 met de timmerman Arend Jan Bomans 

(Krooshoop) die zijn timmermanswerkplaats aan de Stationsweg stichtte. Johanna Willemina (1901-1942) 

trouwde in 1923 met Jan Hendrik Scholte in’t Hoff van JanNiehoes uit Herike (Hericke 3.2.180). Na het vertrek 

van haar zuster van de boerderij Daalkman betrok dit stel deze boerderij. Het derde kind met de naam Jan 

Hendrik (*1893) werd de opvolger op de 

Mösker. 

 

► Jan Hendrik Mensink (1893-1974) 

trouwde in 1922 met Dina Hargeerds (1898-

1993) van Leferink uit Stokkum (2.1.180). Er 

werden 4 kinderen geboren: Hendrika Janna 

(1922-1959) trouwde in 1944 met Derk Jan 

Boonk, woonde op de Mölnhöfte in 

Diepenheim, maar overleed al op 36-jarige 

leeftijd. Johanna Berendina (*1930) trouwde 

in 1955 met de timmerman Jan Willem 

Klumpers en ging aan de Rijssenseweg wonen 

(Jan Luuks). Jan (*1933) trouwde in 1963 met 

Annie Stoelhorst uit Stokkum en ging aan de 

Loosboerstraat in Markelo-dorp wonen om in 

1980 naar Annie’s ouderlijke woning te 

verhuizen. De zoon Gerrit Willem (*1927) 

werd de opvolger. 

 

► Gerrit Willem Mensink (*1927) 

trouwde in 1955 met Bernarda (Narda) Gersen 

(*1928) van de Kooi uit het Stokkumerbroek 

(Stockum 2.3.010). Gerrit Willem was naast 

landbouwer ook bestuurder. Zo was hij lid van 

de ruilverkavelings-commissie Holten-

Markelo en had hij functies in het CDA, de 

OLM, de Protestantse kerk en in de 

varkensfokkerij. Willem en Narda kregen 4 

kinderen. Berendina (Dini,*1957) trouwde 

met Bennie Bloemen en woont aan de 

Stokkumerbroekweg (“JanHaarm” 2.3.105). 

Diena Willemina (Mies,*1958) trouwde met 

René Slag en ging in Goor wonen; dit 

huwelijk eindigde in een scheiding. 

Lammertine Hilleke (Hilda,*1966) is 

getrouwd met Arne Regterschot en woont in 

Jan Hendrik Mensink (*1893) en Dina Mensink-Hargeerds 

(*1898) in 1947 

De familie Mensink v.l.n.r.: Diena Willemina (*1958), Berendina 

(*1957), Jan Hendrik (*1963), moeder Bernarda Mensink-Gersen 

(*1928), vader Gerrit Willem Mensink (*1927), grootvader Jan 

Hendrik Mensink (*1893), Lammertine Hilleke (*1966) en 

grootmoeder Dina Mensink-Hargeerds (*1898) 

 



Diepenheim. De enige zoon Jan Hendrik (*1963) werd de opvolger op de Mösker. 

 

► Jan Hendrik Mensink (Jan, *1963) trouwde in 1988 met Carla Berendsen (*1962), afkomstig uit Loil bij 

Didam. Het paar kreeg 3 kinderen. Christina (*1988) en de tweeling Julia en Christiaan (*1992). Christina woont 

in Goor samen met haar vriend Dennis van de Berg, Julia woont in Diepenheim, terwijl Christiaan nog thuis 

woont. Het huwelijk van Jan en Carla werd in 1996 ontbonden. In het jaar 2005 ging Jan samenwonen met 

Germaine Bouwman (*1962) afkomstig uit Nijverdal. Het paar trouwde in 2006. Hun dochter Rosalie (*2005) 

was toen al geboren. Germaine bracht haar 2 kinderen uit een eerder huwelijk mee. Deze hebben inmiddels de 

Mösker weer verlaten: dochter Melissa Rees (*1987) woont met haar vriend Stefan Veldhuis in Almere en zoon 

Kenny Rees (*1990) ging in Arnhem wonen. 


