
Boerderijnummer   5.2.115 

Erfnaam    erve de Hakke 

Oudste vermelding   ca 1928 

Huidig adres    Oude Rijssenseweg 27 

 

Historie boerderij 

Dit erf is omstreeks 1928 in een weiland gesticht 

door Mannus Martinus Hakkert. De totale 

oppervlakte aan grond was toen ca. 1,1 ha. 

Omstreeks 1968 werd zijn dochter Dina en 

schoonzoon Willem Heuvink de eigenaren. 

In 1975 werd het huis gekocht door Gerrit Dasselaar 

en in 1983 werd Jan Jansen de eigenaar. 

Sluitsteen in voorhuis: De Hakke 4-6-1974  wegens 

verbouwing. 

 

Bewoners: 

 

► Landbouwer Mannus Martinus Hakkert 

(1874-1943, geboren op Klein Aaftink (5.2.240) en 

zijn gezin waren de eerste bewoners van dit huis. Hij 

was in 1897 getrouwd met Jenneken Danneberg 

(1868-1932), geboren op Hutteman (5.2.480) en had achtereenvolgens in Elsen, Goor en Markelo gewoond. In 

dit gezin waren zes kinderen zeer jong dan wel kort na de geboorte gestorven. Dochter Gerritdina Aleida (Dina), 

geboren in 1913, kwam als enig kind mee naar de nieuwgebouwde woning. 

 

► Dina Hakkert (Hakk’nDina, 1913-1974) 

trouwde in 1940 met Hendrik Willem Heuvink 

(Willem, 1906-1991) die was geboren in Diepenveen. 

Dina en Willem hadden 3 kinderen. Oudste zoon Jan 

(*1937, bij het huwelijk van de ouders erkend) 

trouwde in 1966 met Hanna Ruiterkamp van Graads 

(Beusbergen 2.4.136) en verhuisde naar de 

Whemekamp in Markelo. Mannus Marinus Johan 

(Herman, *1943) werd douanebeambte en woonde 

o.a. in Tegelen (L) en Wijchen (G); hij trouwde in 

1971 met Ans van Woezik uit Wijchen en woont nu 

in Goes (Zld). Dochter Jannie (*1953) trouwde in 

1974 met Wim Rougoor in Goor. Na het overlijden 

van Dina 

verhuisde 

Willem met 

dochter 

Jannie mee 

naar Goor en kwam het huis te koop. 

 

In een houten woning op het erf woonde vanaf ca. 1942 Hendrik Jan 

Heuvink (†1992), de broer van Willem. Hij was getrouwd met Grietjen 

(Grietje) Drijer uit Rijssen. Ze kregen in 1950 zoon Hendrik Willem 

Hein (Wim). Grietje overleed in hetzelfde jaar op 28-jarige leeftijd. 

Hendrik Jan ging toen kort inwonen bij zijn broer Willem. Het houten 

huisje werd vlak na het overlijden van Grietje door brand verwoest. 

Hendrik Jan vertrok toen naar zijn schoonouders in Rijssen; hij 

hertrouwde in 1955 met de Rijssense Hendrika (Dika) Borkent. De 

zoon Wim bleef eerst nog in het gezin van zijn oom Willem, waarna hij 

werd opgenomen bij familie in Rijssen. 

 

► Volgende bewoners in 1975 waren de leden van de familie 

Gerrit en Sjoukje Dasselaar. Zij woonden hiervoor enige tijd in 

V.l.n.r. voor: Dina Heuvink-Hakkert (*1913), Jannie 

Heuvink (*1953), Willem Heuvink (*1906) en buurman 

Hendrik Jan Kettelarij en achter: Herman Heuvink 

(*1943), Hanna Ruiterkamp (*1940) en Jan Heuvink 

(*1937) 

Willem Heuvink (*1906) en Dina Hakkert 

(*1913) in 1966 

Het gerenoveerde De Hakke in 2007 



Markelo in de Jan Ooststraat. Gerrit Jan Dasselaar, geboren in Rijssen, was kantoorhouder van de toenmalige 

ABN-bank aan de Goorseweg. Sjoukje Dasselaar-Jansma was geboren in Olst. In Markelo was in 1975 hun 

eerste dochter Diona geboren. Wonend op “de Hakke” werd in 1977 dochter Savina geboren en in 1983 Eliza. 

Nog in hetzelfde jaar 1983 vertrok de familie naar Rijssen. 

 

► In 1983 werden de nieuwe bewoners Jan Jansen (*1953), afkomstig van de Postweg, geboren op 

LoosJansen (Dorpsgeschiedenis 1.1.110) en Elly Steenberg (*1957) afkomstig uit Hoge Hexel. Zij trouwden in 

1979 en kregen 2 kinderen: Thomas (*1987) en Sjoerd (*1988). 

 

8-11-1950  

Raadselachtige brand 

Op raadselachtige manier is brand ontstaan in een houten woning aan de voet van de Friezenberg van de landbouwer 

H. in de buurt Elsen. 

Na de dood van zijn vrouw was H. gaan inwonen bij de naast hem wonende familie en was het huisje dus niet meer 

bewoond. Evenwel was de gehele inboedel nog steeds in het gebouw achtergelaten. Zondagmorgen circa half vijf zag 

de buurman K. de rode haan kraaien en stond het gebouwtje in volle vlam. Hij waarschuwde de eigenaar en men kon 

nog met moeite één kastje redden. Verder ging alles in vlammen op. De brandweer was spoedig aanwezig, doch er viel 

niets meer te redden. Omtrent de oorzaak tast men in het duister. De politie stelt een onderzoek in. 

 


