
Boerderijnummer   5.2.082 

Erfnaam    erve Lange Jan 

Oudste vermelding   ca 1939 

Huidig adres    Groningerveldweg 3 

 
Historie woning 

 
De woning “Lange Jan” is waarschijnlijk omstreeks 1939 gesticht. Het huisperceel ter grootte van ca. 0,1 ha, was 

door de gemeente Markelo gekocht van Jan Hendrik Mensink (de Mösker). Eerste huurder van de 

nieuwgebouwde woning was het gezin Haverslag-Van Schooten. In 1956/1957 kwam de familie Altena (Lange 

Jan). 

Deze familie kocht de woning in 1963. In 1986 werd het huis verbouwd en uitgebreid. 

 

Bewoners: 

 

► Van begin 1940 tot circa 1955 woonde hier de familie Haverslag-Van Schooten. De in Holten (Espelo) 

geboren Hendrikus (Dieks) Haverslag (1901-1975) was in 1923 getrouwd met Gerritjen van Schooten (1905-

1944) geboren in Rijssen. Zij hadden vanaf 1925 op Ten 

Elsen/HaarBerent (5.2.050) in de Bovenberg gewoond. 

Gedurende die tijd hadden zij 5 kinderen gekregen: Jan 

(*1925), Janna Maria (Marie, *1928), Jenneken (Jet, 

*1934) en in 1939 de tweeling Janna en Henk (†1976). In 

1940 verhuisde de familie naar deze nieuw gebouwde 

woning in het Groningerveld. Toen werden nog 2 

kinderen geboren: Gerrie (*1942) en Lineke (*1944). Bij 

de geboorte van laatstgenoemde overleed moeder 

Gerritjen. Dochter Lineke werd toen opgenomen en 

grootgebracht bij het gezin van Anton Haverslag, de broer 

van vader Dieks, in Espelo. Omstreeks 1955 verhuisde de 

familie naar de Kemperweg (5.2.274). 

 

► Na het vertrek van de familie Haverslag ging hier 

de familie Jan Hendrik (Jan) Altena wonen. Boerenknecht/landarbeider Jan Altena (“Lange Jan”, 1917-1982), 

geboren op Hubert (Brummelaar, Marckelo 1.5.250), was in 1945 getrouwd met Gerritdina Oolbekkink (Dina, 

1915-1998) van OostJan op de Borkeld (5.1.140). Zij hadden achtereenvolgens gewoond op Hubert (1945-1947), 

Groot Nieland aan de Roudaalterweg (1947-1948) en op het pand wat later KeujersTrui (5.2.335) zou gaan heten 

(1948-1956). Jan en Dina kregen 5 kinderen, die 

allen werden geboren voordat de familie op “Lange 

Jan” ging wonen: Hermina Johanna (Mineke, 

*1945) die in 1970 trouwde met Johan Tuitert in de 

Holter Dijkerhoek, Jan Hendrik (Jan, 1947-2013) 

die in 1967 trouwde met Gerda Teela en aan de 

Enterstraat in Rijssen heeft gewoond, Gerritje 

Johanna (Gerrie, *1948) die in 1971 huwde met Jan 

Schonewille uit Daarlerveen en in Markelo-dorp 

woont, Gerrit Jan (Gerrit, *1951) die op Lange Jan 

bleef wonen en Johan (*1954) die slechts 5 dagen 

oud werd. 

Jan Altena heeft lange tijd op 1
e
 Paasdag in Elsen 

de “boake” ontstoken. In april 1982 vierde Jan zijn 

35-jarig jubileum als “boakebouwer”. 

 

► Gerrit Altena (*1951) werd RMO-chauffeur. Hij trouwde in 1975 met Gerritdina J. (Gerrie, *1954) 

Wolbers uit Diepenheim. Zij kregen 3 kinderen: Miranda (*1978) die met haar partner Maaikel Raben in Meddo 

(Gld.) woont, Danielle (*1981) die trouwde met Ronald de Roo uit Epe en aan de Roosdomsweg in Markelo 

ging wonen en Dennis (*1987) die in het ouderlijk huis woont. 

Woning "Lange Jan" in 2007 

Jan Altena (*1917) bij het paasvuur dat hij 35 jaar lang mee hielp 

opbouwen 


