
Boerderijnummer   3.2.030 
Erfnaam    Erve Dikkers-Steegenwillem 
Oudste vermelding   ca 1866 
Huidig adres Stoevelaarsweg 20  
 
Historie boerderij 
 
Deze boerderij, later genoemd “SteegenWillem”, werd waarschijnlijk ca 1866 gesticht. 
Eerste bewoners waren Hendrikus Dikkers uit Holten getrouwd met Johanna Kloosters, afkomstig van de 
boerderij Kloosters (3.3.050) en geboren op Kubben (3.2.126). In 1895 werd de boerderij Dikkers verkocht aan 

de weduwe Assink-Bosman, die het omstreeks 1908 weer 
doorverkocht aan Willem Wolthuis, afkomstig van 
overbuurman Steegen (3.2.040). Deze ging er omstreeks 
1909 met zijn echtgenote Johanna Vasters (SteegenJannoa) 
wonen. In 1946 werd het eigendom van dochter Dika 
Egberdina Wolthuis en in 1948 ging het over naar haar 
echtgenoot Jan Lucas Pezy. Van 1936 tot 1978 werd deze 
boerderij verhuurd aan verschillende families. In 1978 
verbouwden de eigenaren Pezy het geheel tot een 
woonboerderij er gingen er zelf wonen. In 1992 werd de 
verbouwde boerderij verkocht aan de familie Zwartjens-
Mulder die er nu nog woont. 
     
 

Bewoners: 
 
► Hendrikus Dikkers (1831-1893) uit Holten was in 1859 getrouwd met Johanna Kloosters (1834-1907). 
Uit het huwelijk werden eerst 5 kinderen geboren op de boerderij Kloosters (3.3.050) en nadien nog weer 5 
kinderen op deze nieuwe boerderij Dikkers. Vijf kinderen stierven op zeer jeugdige leeftijd. Hendrika Harmina 
(1864-1928) trouwde in 1889 met Hendrik Snijders van de Snieder in Elsen en na diens overlijden met Hendrik 
Jan Deurnink (geboren in Lochem) en ging toen in Rijssen wonen; zij overleed in Wierden. Geertruida Johanna 
(1869-1895) stierf op 25-jarige leeftijd. Arend Jan (1867-1929) huwde in 1894 te Diepenheim met Janna 
Hogemans uit Stokkum; zij verhuisden naar Lonneker. Jenneken (*1873) trouwde in 1896 met de latere 
fabrieksbaas Harm Jan Moddejonge uit Den Ham en ging in Enschede wonen. De jongste zoon Gerrit Hendrik 
(*1876) die dagloner en fabrieksarbeider werd, trouwde in 1904 met Arendina Teeselink in Goor.  
 
► Omstreeks 1909 komt dan de familie Wolthuis-Vasters op Dikkers wonen. Willem Wolthuis 
(SteegenWillem) was afkomstig van de tegenoverliggende boerderij Steegen (3.2.040) en Johanna Vasters van 
de boerderij Vasters uit de Pothoek (3.3.240). Willem (1883-1934) en Johanna (1884-1944), getrouwd in 1909, 
kregen 3 kinderen: De oudste twee Johanna (1916-1916) en Johanna Hendrika (1917-1918) stierven binnen 1 
jaar. De jongste Dika Egberdina (*1919) werd zodoende in 1946 de erfgename. Zij ging in dienstbetrekking in 
Almelo en trouwde daar met Jan Lucas Pezy. De boerderij werd in 1936 verhuurd aan de familie Bosveld. 

 
► Arend Jan Bosveld (*1902) was getrouwd 
met Gerritdina Brunshorst (*1908) afkomstig uit 
Neede. Zij kregen op Dikkers 2 kinderen: Berend 
Willem (* 1936) en Gerrit Hendrik (*1938), die in 
hetzelfde jaar overleed.  
 
► In 1940 komt dan de familie Hoekman-
Platerink op Dikkers wonen. Arend Jan Hoekman 
(1912-1947) was geboren op de boerderij Snat 
(3.2.250) en in 1939 getrouwd met Johanna 
Platerink (*1909) een dochter van het kinderrijke 
echtpaar Platerink-Beltman in het Markelose 
Broek. Arend Jan en Johanna kregen 1 dochter: 
Hendrika Gerritdina Johanna (*1941). Na het 
overlijden van Arend Jan in 1947 ging de weduwe 
Hoekman-Platerink in 1948 terug naar het 
Markelosebroek en hertrouwde daarna in 1949 met 

Een voer rogge is in 1963 op de hobbelige onverharde 
Stoevelaarsweg omgekieperd 

Woonboerderij SteegenWillem 



de weduwnaar Jan Hendrik ten Brummelaar in Diepenheim. 
 
► Nieuwe huurders werden in 1949 het echtpaar Klein Velderman-Wibbelink. 
Jan Hendrik Klein Velderman (1892-1970), huisslachter en boer, was in 1918 getrouwd met Johanna Wibbelink 
(1896-1995) van ‘n Denger (Stokkum 2.2.300) en op dat moment afkomstig van de boerderij KeitenNiehoes (De 
Keite 3.3.380) in de Pothoek. Zij hadden nog twee volwassen kinderen in huis: Dina Janna (*1933) die in 
Diepenheim trouwde met Albert J. Wissink en Hendrik Jan (*1927, notarisklerk) die een nieuw huis aan de 
Roosdomsweg bouwde en in 1959 zijn ouders bij zich in nam.  
 
►  Hendrik J.J. Harmsel (PoolJan) afkomstig uit Ambt-Delden en in 1959 getrouwd met Berendina 
(Dinie) Kooijmans (*1939) van de Goorseweg (3.1.160) werden de nieuwe bewoners. In 1977 ging het paar in 
het dorp aan de Lammertinkweg wonen, later vertrokken ze naar Ambt Delden.  
 
► In 1979 komen dan de eigenaren op Dikkers wonen: het echtpaar Pezy-Wolthuis. 
Dika Egberdina Wolthuis (*1919) keerde dus, na jaren in Almelo woonachtig te zijn geweest, terug naar haar 
geboortehuis. Zij hadden het huis ondertussen verbouwd tot een woonboerderij. In 1993, nadat ze eind 1992 al 
naar Almelo waren vertrokken, verkochten zij de woonboerderij aan de familie Zwartjens-Mulder, toen 
afkomstig uit Goor. 
  
► Huidige bewoners zijn dus het echtpaar Henk Zwartjens en Cisca Mulder. Henk (*1944) is geboren in 
Wijhe en Cisca (*1948) in Wesepe, gemeente Olst. Zij hebben 3 kinderen die het ouderlijk huis al hebben 
verlaten. Henk was bedrijfskundig adviseur bij de GIBO-groep, maar hij is inmiddels vervroegd uitgetreden. 
Voor zijn hobby houdt hij zich bezig met het fokken van Dexters minikoeien. 


