Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

3.2.040
Erve Wolthuis-Steegen
ca 1865
Stoevelaarsweg 15

Historie boerderij
Deze boerderij werd omstreeks 1865 gesticht door Jan
Hendrik Assink van de Mösker ten behoeve van zijn
dochter Willemina die getrouwd was met Arend Jan ten
Thije, afkomstig van Tiejan (Markelo buitengebied
1.4.015). Kleinzoon Arend Jan Wolthuis werd omstreeks
1910 de eigenaar. Later was diens zoon Jan Hendrik de
bezitter.
In 1969 werd het woongedeelte vernieuwd en in 1993
werd de boerderij verbouwd tot een dubbele wooneenheid.
Thans wordt Steegen bewoond door het echtpaar Willem
Altena en Jo Wolthuis en daarnaast woont er dochter Sinie
die getrouwd is met Freddie Worsink. Sinds het jaar 1992
wordt er geen melkvee meer gehouden. Freddie is
werkzaam bij een grondverzetbedrijf in Haaksbergen.
Luchtfoto boerderij Steegen omstreeks 1986

Bewoners:
►
Arend Jan ten Thije (1836-1902), afkomstig van Tiejan (Markelo buitengebied 1.4.015), was in 1862
getrouwd met Willemina Assink (1838-1912) van de Mösker. Het paar kreeg 2 dochters. Dochter Jenneken
(*1866) overleed al in haar eerste levensjaar. Daardoor werd oudste dochter Johanna de opvolgster.
►
Johanna (1863-1901) trouwde in 1879 op 16-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Hendrik Wolthuis
(1848-1904) van Klein Bloemers uit Elsen. Het paar kreeg 3 kinderen. Dochter Gerritdina (*1880) trouwde in
1905 met de weduwnaar Arend Jan Reef in Elsen (Scholendijk). Willem (1883-1934) trouwde in 1909 met
Johanna Vasters van de boerderij Vasters uit de Pothoek (3.3.240); zij gingen wonen op de boerderij Dikkers
(3.2.030) tegenover Steegen. Zoon Arent Jan (1882-1829) werd de opvolger op Steegen.
►
Arent Jan Wolthuis trouwde in 1907 met Jenneken Brinkers (1884-1937) van Kloppert in Beusbergen
(2.4.230). Ze kregen 2 kinderen: Maria Johanna (1910-1911) die slechts 1 jaar oud werd en Jan Hendrik die de
opvolger werd.
►
Jan Hendrik Wolthuis (1909-1987) trouwde in
1932 met Gesina Arendina Hidders (1904-1984) uit
Diepenheim. Hun enige dochter Johanna Gerritdina
werd de opvolgster.
►
Johanna Gerritdina Wolthuis (*1936) trouwde
in 1960 met Jan Willem Altena (*1938) afkomstig uit
Ambt-Delden. Ook zij kregen 1 dochter: Sinie.

Gesina Arendina Hidders (*1904) en Jan Hendrik
Wolthuis (*1909) in 1982.

►
Sinie (*1962) trouwde in 1984 met Freddie
Worsink (*1962) van PlechtGet (Kluunvenneweg). Zij
hebben 2 kinderen: Ineke (*1984) en Martijn (*1991).
Het paar Freddie en Sinie Worsink is tot op heden het
enige echtpaar in Markelo, waarvan zowel man als
vrouw de titel schutterskoning van Markelo kreeg:
Freddie werd schutterskoning in 1994 en Sinie werd
schutterskoningin in 2009.

