Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.078
erve Weusten Jan
1936
Oude Rijssenseweg 33

Historie boerderij
In 1936 kocht Jan Oplaat hier, aan de “Achterhoeker
dijk” een perceel heidegrond (1,1 ha) van J.W. Elkink
(Koelert). Hierop werd een huis gebouwd, waarin Jan
met zijn gezin ging wonen. Hij kwam van de door hem
opgestarte boerderij de Weuste aan de Winterkampen;
aldaar was hij opgevolgd door zijn jongere broer Albert.
Omstreeks 1964 werden zoon Albert Jan en dochter
Gerda Oplaat elk voor de helft eigenaar van erve
WeustenJan. In 1965 werd de woning verbouwd en
uitgebreid. Na het overlijden van Jan Hassink in 2013, de
weduwnaar van Gerda, kwam het huis in de verkoop. Het
werd in 2014 gekocht door Jan Vasters die het pand is
gaan verhuren.
Bewoners:
►
Jan Oplaat en echtgenote
Gerritdina Ebbekink waren de eerste
bewoners. Zij waren in 1923 getrouwd
en woonden eerst op de Weuste,
Winterkamperweg 26. Jan (1898-1988)
was afkomstig van de Weuste in Elsen
(pand 5.3.032) en Gerritdina (19011969) kwam van de Poorte in de
Achterhoek, Postweg 7. Zij kregen 10
kinderen (de eerste acht kinderen
werden nog geboren op de
Winterkampen): Hermina Gerritdina
(Mina, 1923-2004) die in 1948
trouwde met Piet Klein Legtenberg en
aan de Rijssenseweg in Markelo ging
wonen, Albert Jan (Albert, 1924-1987)
die vrijgezel zou blijven, Johanna
Achterste rij v.l.n.r: Janna Rika (*1931), Hermina Gerritdina (*1923), Johanna
Gerritdina (Hanna, 1926-2000) die
Gerritdina (*1926), Gerritdina (*1927), Albert Jan (*1924) en Janna Alberta
huwde met garagehouder Jan
(*1936). Voorste rij: Jan Roelof (*1939), vader Jan Oplaat (*1898), Gerda (*1941),
moeder Gerritdina Oplaat-Ebbekink (*1901) en Gerritje (*1934)
Wormgoor in Neede, Gerritdina (Dina,
1927-2006) die in 1960 huwde met
Johan Knopers van “KluunJan” (Kluunvenneweg 10) en naar de Tolweg in Markelo verhuisde, Jan Roelof
(*1929) die slechts 3 maand oud werd, Janna Rika (Janna, 1931-2004) die in 1955 trouwde met Willem
Haarman in Neede, Gerritje (Gerrie, *1934) die in 1962 trouwde met Hendrik (Hennie) Altena en op de
Wehmekamp in Markelo ging wonen, Janna Alberta (Berta, 1936-2005) die in 1960 trouwde met Dick
Voortman en zich ook op de Wehmekamp vestigde, Jan Roelof (Jan, 1939-2004) die in 1962 huwde met Rikie
ten Tije van Endemanshutte (Marckelo 1.3.280) en eveneens naar de Whemekamp verhuisde en Gerda (*1941)
die op WeustenJan zou blijven wonen.
►
Gerda Oplaat (1941-2010) trouwde in 1965 met Gerrit Jan (Jan) Hassink (1938-2013) uit Neede. Zij
kregen op WeustenJan in 1967 zoon Henk Jan. Henk Jan trouwde met Brigitte Dehue en verhuisde naar Goor; na
een scheiding heeft hij nu als partner Cynthia van Keipema, afkomstig uit Borculo.
Gerda overleed in 2010, haar echtgenoot Jan Hassink in 2013.
►
Vanaf 2014 is de woning verhuurd aan de huisschilder Peter Assink en zijn gezin. Peter (*1966) en
echtgenote Esther Hamans (*1966), beiden afkomstig uit Enschede, woonden hiervoor in Stokkum (o.a. op
Alink, Stokkumerweg 26) en aan de Spelleweg op de “Esch” in Markelo. Zij kregen in 1994 zoon Dave.

