
Boerderijnummer   5.4.294 

Erfnaam    erve BaargAlbert-Eelderink 

Oudste vermelding   1927 

Huidig adres    Klemmerweg 7 

 

Historie boerderij 
 
Berend Jan Altena kocht in 1927 2¼ ha heide- en 

weidegrond van Mensink op ’n Iemker in Elsen en 

¾ ha weiland van de Wever in het dorp. Het jaar 

daarop kocht hij ook nog eens ¾ ha van G.J. 

Hoekman in Herike en stichtte er een boerderij. 

Vanaf 1940 werd de boerderij verpacht aan de 

familie Eelderink die het in 1960 aankocht.  

Vanaf het overlijden van de bewoner in 2008 heeft 

het enkele jaren leeg gestaan. In 2010 werd het 

met 5000 vierkante meter grond aangekocht door 

de familie te Wierike die het boerderijtje sloopte 

en er een nieuwe woning stichtte. 

 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoner Berend Jan Altena (*1896) van de Klooke 

(Marckelo 1.5.260) trouwde in 1926 met Berendina Ebbekink (*1904) van 

Peurtje. Dit echtpaar kreeg in 1937 dochter Maria Johanna Altena die in 

1960 trouwde met Gerrit Leferink. Na het overlijden van Berendina in 

1938 vertrok Berend Jan met z’n dochter naar z’n ouderlijk huis. 

 

► Nieuwe bewoner werd in 1940 Albert Gerrit Eelderink (1916-

2008), afkomstig van Baargoalbert (Hericke 3.1.320) die toen trouwde met 

Berendina Geertruida Oonk (1917-1988) van Ebbersjan (Marckelo 

1.5.110). Dit echtpaar kreeg 3 kinderen: 

Gerrit Albert Eelderink (*1940), veekoopman van beroep, trouwde in 1967 

met Gerritdina Johanna (Dinie) Sieverink (*1945) uit Enschede en ging 

wonen in Goor; zij woonden later aan de Kemperweg (Elsen 5.2.278), 

Geertruida Johanna (Trudy) Eelderink (*1942) trouwde in 1967 met 

Ferdinand (Ferdy) Emming (*1941) en ging eerst wonen in Enschede en 

Egbertdina Janna (Dinie) Eelderink (*1946) trouwde in 1971 met Gerrit 

Jan  Veneklaas (Gerrit,*1942) uit Markelo en vertrok naar Barchem. 

 

 

► Nieuwe eigenaar werd in 2011 Johannes 

Eduart (Jan) te Wierike (*1976) uit Almelo die in 

2007 in Tubbergen is getrouwd met Mayke Anne 

Heleen Spit (*1980), juridisch medewerkster 

KLPD. Zij woonden hiervoor in Enter, kochten in 

2010 het oude boerderijtje dat werd gesloopt, 

waarna ze in 2011 de nieuw gebouwde woning 

betrokken. In 2013 werd de tweeling Emily en 

Isabel geboren en in 2014 Casijn Lennon Julian. 

Gerrit, Dinie en Trudy Eelderink 


