Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.4.028
erve de Heer-de Wilde
1955
Plasdijk 13

Historie boerderij
Deze woning werd in 1955 op 4500 m² grond
gesticht door Albert Jan de Wilde, afkomstig van
z’n boerderij de Wilde (5.4.032). In 1967 kreeg z’n
weduwe het op haar naam. En in 1985 werd het
verkocht aan Jan de Heer.

Bewoners:
►
Albert Jan de Wilde (1883-1960) en
Berendina Zendman (1889-1971); zie ook
5.4.032. In de periode 1971-1985 werd het huis
verhuurd als vakantie-woning.
►
Jan de Heer (*1949), geboren in Heien Boeicop (ZH) en huisarts van beroep, kwam
in 1978 vanuit Enschede hier wonen met de
Haagse Annette H. den Besten (*1946), die de
overstap maakten van Amsterdam naar het
Elsenerbroek. Zij waren in 1977 in Gorinchem
getrouwd. Samen kregen ze drie kinderen:
Leoni Anna (Leoni, *1979), Steven (*1980) en
Merle Margretha (Merle, *1983).
Berendina de Wilde-Zendman
In 1994 werd het huwelijk ontbonden en
Albert Jan de Wilde
Annette vertrok toen met de kinderen naar Amsterdam.
Hetzelfde jaar kwam de Haarlemse fotografe Pink Ingrid Viola Wetselaar (Pink, *1960) bij Jan inwonen. In
december 1994 werd Pym geboren, waarna in 1999 Jan en Pink in Markelo in het huwelijk traden. Dit huwelijk
is ondertussen weer ontbonden.
27-1-1954
Vandaag wordt het “wandelend kadaster” aan u voorgesteld: de heer A.J. de Wilde. Hij is in dienst van de gemeente Markelo vergrijsd en
Maandagmiddag is deze voorwerker, zoals zijn titel luidt, met 42 dienstjaren met pensioen gegaan. Niet zomaar stilletjes, doch met
bijzonder feestvertoon, als we de speciale raadsvergadering van Markelo zo mogen noemen.
De gemeenteraad heeft hem trouwens heel wat werk verschaft in al die jaren. Raadsleden hebben vaak een scherp oog voor kuilen in de
weg, losse planken van bruggen en heel veel meer gebreken aan en langs de weg.
“Dank zij zijn inspanningen zijn de zandwegen in deze gemeente voor het grootste gedeelte van het jaar goed begaanbaar” zei de heer G.
Rohaan, voorzitter van de wegencommissie. De heren G.J. Berendsen (Gem.Bel.) H. Leunk (Arb.), C. Aarsen gemeente-architect,
Voorderman veearts en Kuper namens de onderwijzers, hebben allemaal getuigd van hun grote waardering voor het werk van de heer de
Wilde, die door de burgemeester schertsend het “wandelend kadaster” werd genoemd, omdat hij elk plekje gemeentegrond kent. Er zijn
onder zijn leiding al ettelijke kilometers zandweg in deze plattelandsgemeente verhard en wat dat wil zeggen moet u de inwoners van zo’n
dorp en de buurtschappen maar eens vragen.
Hoeveel Markelo aan hem te danken heeft, blijkt wel uit de onderscheiding: de zilveren medaille van de Orde van Oranje Nassau, en een
gouden horloge van de gemeente en het gehele personeel.

