
Boerderijnummer   5.2.478 

Erfnaam    erve de Hutte 

Oudste vermelding   1909 

Huidig adres    Plasdijk 3en 3A  

 
Historie boerderij 

 

Dit boerderijtje is in 1909 op eigen grond gesticht door 

de familie Gerrit Danneberg - Janna Stam van het 

naastgelegen Rietman/Hutteman (5.2.480). Het huis 

werd vanaf de stichting bewoond door Gerrit’s zuster 

Berendina Danneberg en haar gezin. Deze familie 

woonde voordien geruime tijd op Lentfert (5.2.180). 

Omstreeks 1926 werd Berendina’s zoon Gerrit Albert 

Hakkert (Hakk’nGait) de eigenaar. Er hoorde toen 

ongeveer 4,5 ha grond tot de boerderij. 

In 1937 werd het geheel grotendeels verkocht aan 

Hendrik Altena, getrouwd met Johanna Eelderink en 

toen afkomstig van de Hutte in Stokkum. Er werd 

vooral geboerd met varkens en kippen. Het huis kreeg, 

naar de bewoners, gaandeweg de naam “de Hutte”. In 1994 werd bewoonster Ina Schreurs eigenares van het huis 

met ca. 1,4 ha grond. 

 

Bewoners: 

 

► Vanaf de stichting in 1909 woonde hier Berendina Danneberg met haar kinderen. Berendina (1857-

1931), geboren op het naastgelegen Rietman (5.2.480), was in 1893 getrouwd met Jan Hakkert (1867-1905), die 

was opgegroeid op de Klein Aaftink (de Keujer, 5.2.240). 

Zij hadden vanaf hun huwelijk op Lentfert (5.2.180) gewoond en vanaf 1900 enkele jaren op Vastert (5.2.150). 

Er kwamen 2 zoons mee naar het nieuw gebouwde boerderijtje: Jan Hendrik (1896-1924) die, nog ongetrouwd, 

op 28-jarige leeftijd overleed en Gerrit Albert (*1899) die in 1926 trouwde met Maria Weijers van 

Niejhoes/Borkent op de Borkeld (5.1.100) en aanvankelijk opvolger werd. 

 

 Gerrit Albert Hakkert (Hakk’nGait, 1899-1987) en Maria (Miejke) Weijers 

(1900-1969) van Borkent kregen 3 kinderen: Janna (*1927), Berendina Willemina 

(Dineke, 1930-2008) en Jan Willem (*1934). In 1937 vertrok het gezin om, na kort 

op de Borkeld in een oud boerderijtje bij Scholman (Marckelo 1.4.060) te hebben 

gewoond, in 1939 naar een woning, later genoemd Hakk’nGait nabij het bouwbedrijf 

KoekBerendJan te verhuizen (5.2.313). 

 

► De volgende bewoners in 1939 werden toen Hendrik Altena en Johanna 

Eelderink met hun dochter Johanna Gerritdina. Hendrik Altena (1895-1981), 

afkomstig van Klein Wissink Markelo (1.3.410) uit de Achterhoek, was in 1920 

getrouwd met Johanna Eelderink (1896-1984). Voor hun vertrek naar Elsen boerden 

zij op Johanna’s geboortehuis, de Hutte in Stokkum (Stockum 2.2.370). Na hun 

aankomst in Elsen kreeg het boerderijtje aan de Plasdijk de naam “De Hutte”. Dochter Johanna Gerritdina 

(Hanna, *1920) werd hier de opvolgster. 

 

► Hanna Altena (1920-2009) trouwde in 1941 met de timmerman Jan Hendrik Arend Jan Schreurs (1918-

1993), geboren in Enter en neef van Jan Hendrik Derk Schreurs op de Schreur (5.3.080). Zij kregen 6 kinderen: 

Hendrika Johanna (Dika, *1942) die in 1964 trouwde met Henk Harmsen en naar Goor vertrok, Hendrik Jan 

(Henk, 1943-1989) die vrijgezel bleef en het boerenbedrijf voortzette, Johan Hendrik (Johan, *1945) die in 1983 

trouwde met Hens Broer en achtereenvolgens in Markelo en Goor ging wonen, Janny Hendrina (*1951) die in 

1972 trouwde met Bertie Nieuwland en naar Empe (Gld.) verhuisde, Arend Gerrit (Arie, *1955) die in Goor 

12-5-1937 

Ten overstaan van den heer Teesselink, notaris alhier, is geveild het boerenplaatsje van G.A. Hakkert, gelegen te Elsen, 

gemeente Markelo, bestaande uit huis, schuur, bouwland en weiland, samen groot 4.49.90 H.A. in acht 

verkoopperceelen. De perceelen zijn in massa gegund aan H. Altena, landbouwer te Stokkum, gemeente Markelo voor 

de som van f 6200. 

Miejke Weijers (*1900) 



woont en na een scheiding nu als partner Gerry Jansen heeft en Jantina Gerritdina (Ina, *1957) die naderhand 

zou terugkeren op de Hutte. 

 

► Ina Schreurs trouwde in 1975 met Henk Ardesch uit Diepenheim. In Elsen werd in 1976 dochter Carla 

geboren. In 1977 verhuisde het gezin naar Diepenheim, alwaar in 1980 dochter Judith werd geboren. In 1991 

keerde het gezin terug naar de Hutte. Dochter Judith is naar Markelo-dorp verhuisd en dochter Carla betrok 

naderhand het gedeelte van het huis waar haar grootouders hadden gewoond (nr. 3). 


