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Historie boerderij
Albert Jan de Wilde, ook wel genoemd Hell’nAlbertJan, kocht in 1912 ruim 2 ha heidegrond van Jan Senkeldam
en stichtte daar een boerderij op. In 1927 werd de boerderij verbouwd.
Middels een reeks van aankopen waarvan de grootste de volgende betroffen: in 1923 ruim 2 ha heide-, bouw- en
weiland van F. Boswinkel, in 1931 bijna 2 ha van H.J. ter Balkt, in 1937 ruim 1 ha van E. Hegeman en in 1940 2
ha van F. Boswinkel, steeg de bedrijfsomvang tot ruim 10½ ha in 1968.
In 1955 werd er op ¾ ha een woonhuis (5.4.028) gesticht ten behoeve van de uittredende Albert Jan de Wilde en
z’n vrouw Berendina Zendman.
Bewoners:
►
Albert Jan de Wilde (1883-1960) was geboren op Scholtone (Hericke 3.2.200) en trouwde in 1908 met
Berendina Zendman (1889-1971) op Hellen (Hericke 3.3.090). Zij trokken voorlopig in bij Hellen waar ook hun
eerste en enige zoon Gerrit Jan (*1909) werd geboren.
Omstreeks 1912 stichtten zij een nieuwe boerderij hier in het Elsenerbroek. Daarnaast werkte Albert Jan bij de
gemeente als baas/voorwerker voor de
buitendienst, zoals onderhoud wegen en
fietspaden. Ook was hij markt- en havenmeester.

G.J. de Wilde met dochters Riek en Dinie

►
Opvolger Gerrit Jan de Wilde (19091980) trouwde in 1933 met Hendrika Lonink
(1906-2001) van OarntHaarm (Marckelo 1.2.401).
Dit echtpaar kreeg 4 kinderen:
Berendina Hendrika (Dinie, *1933) die in 1958
trouwde met Gerrit W. Stegeman (1932-1988),
Hendrika (Riek, *1936) die in 1962 trouwde met
de timmerman Jan J. Dreteler (1939-2010) in
Diepenheim, Albert Jan (Albert, 1940-2009) die
de opvolger werd en Anna Hermien (Anneke,
*1950) die in 1972 trouwde met Bernard J.H.
Potman (Bennie, *1949) uit Diepenheim.
De ouwelui Gerrit Jan en Hendrika vertrokken in

1985 naar Goor.
►
Albert Jan de Wilde (Albert,
1940-2009) trouwde in 1968 met Jenneken
Arendina Daggert (Jo, *1943) van Voorts
(Beusbergen 2.4.010).
Albert en Jo kregen 3 kinderen:
Gerrit Jan Egbert (Rene, *1969) die op de
boerderij bleef, Berendina Hendrika
Marike (Marike, *1970) die in 1997
trouwde met de Holtenaar Gerrit Henk
Ulfman (Henk, *1969); zij gingen in 1993
wonen in de woonwijk het Wansink maar
trokken in 2006 in bij hun oom en tante
Hendrik en Sonja Daggert op Voordes
(Beusbergen 2.4.010) en Arend Jan Bert
(Bert, *1978), diplomaat van beroep, die
Staand Riek en NN, Albert en Gerrit Stegeman.
in 2009 met Janneke Bernardien
Zittend Anneke, Gerrit Jan, Dika en Dinie
Krijgsman naar Ghana vertrok. In 2011
kwamen ze terug, trouwden in Markelo en verhuisden vervolgens naar Bert’s nieuwe standplaats Berlijn.

►
In 2008 werd de rechts naast de boerderij staande schuur geheel herbouwd tot woonboerderij en
betrokken door Rene de Wilde, van beroep landbouwer/rietdekker, die in 2006 was getrouwd met Marleen
Smale (*1971) uit Diepenheim.
Rene en Marleen kregen 3 kinderen: Rinske Joanne (Rinske, *2007) en de tweeling Mirthe Jorine (Mirthe,
*2008) en Iris Albertine (Iris, *2008).

