
Boerderijnummer   5.3.015 

Erfnaam    erve Nieuw Willink 

Oudste vermelding   ca 1887 

Huidig adres    Rijssenseweg 32 

 
Historie boerderij 

 

Nadat Hendrik Jan Wessels op Willink (5.3.020) in 1886 was hertrouwd met Berendina Maria Klein Rotman 

(1858-1936) afkomstig van de PietGeije (5.2.022) startte hij met de bouw van een nieuwe boerderij naast het 

oude Willink. Toen deze boerderij gereed was bleef 

ze onbewoond, want Wessels en z’n tweede vrouw 

waren ondertussen apart gaan wonen van 

schoonvader Gerritsen op het oude Willink dat op dat 

moment twee huisnummers kreeg. 

In 1908 trouwde Jan Hendrik Wessels, de oudste 

zoon uit het eerste huwelijk van Hendrik Jan, en 

betrok toen deze boerderij en bouwde er een schuur 

naast. Hij kreeg van Willink 14 ha grond mee. Kleine 

verkopen, o.a. heidegrond aan steenbakker Baan, 

verminderden de bedrijfsomvang tot 11¾ ha in 1964. 

In 1975 werd het bedrijf verplaatst naar de 

Gelselaarseweg 11 (erve Draaiom Stockum 2.3.040). 

Nieuw Willink werd aangekocht door de familie 

Ebbekink op de Kruusweg. Het huis werd in 1981 

door brand getroffen, gesloopt en vervolgens 

vervangen door een landhuis. 

In 2004 werd het huis verkocht aan de oud-luchtmachtmedewerker en oorspronkelijk uit Rijssen afkomstige Dik 

Bakker.  

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoners waren Jan Hendrik Wessels (1879-1950) van Willink (5.3.020) die in 1908 trouwde 

met Johanna Gerritdina Klein Legtenberg (1882-1970) afkomstig van de Pietgeije (5.2.022). Ze kregen 2 

kinderen: Hendrika Johanna (*1908) die in 1934 trouwde met Jan Seppenwoolde en naar Ambt Delden vertrok 

en Jan (*1913) die de opvolger werd. 

 

► Jan Wessels (1913-1988) trouwde 

in 1939 met Hendrika Geertruida Heuten 

(Trui, 1914-1997) van de Moes (5.1.170). 

Dit echtpaar kreeg 2 kinderen: Johanna 

Jenneken (Hanneke, *1940) die in 1951 op 

jonge leeftijd overleed en Arendina 

Hendrika (*1947) de opvolgster. 

 

► Arendina Hendrika Wessels 

(Dina, *1947) trouwde in 1967 met Jan 

Willem Gerrit (Jan) Roelofs uit Nijverdal. 

Ze kregen 2 kinderen: Erik (*1967) en 

Elly (*1969). 

In 1975 vertrok de familie 

Wessels/Roelofs naar de boerderij 

Draaiom aan de Gelselaarseweg. 

 

► Nadat de oude boerderij was 

vervangen door een nieuw landhuis werd 

deze woning vanaf 1985 door eigenaar 

Hendrik Ebbekink tijdelijk verhuurd aan 

de advocatenfamilie Vermeulen uit 

Almelo. Ger Vermeulen en Diny Twilhaar woonden hier tot 1986 en keerden toen terug naar Almelo. Ger 

Vermeulen werd in 2013 lid van de raad van bestuur en plaatsvervangend president van de rechtbank Overijssel. 

De in 1981 afgebrande boerderij 

Boog maken t.g.v. huwelijk van Jan Roelofs en Dina Wessels met 

Henk Mensink (*1951), Jan Wessels (*1913), Harm Manrho (*1923), 

Willem Wolters (*1919), Jan Wolthuis (*1937) en Albert Oplaat 

(*1932) 



 ► In het jaar van hun trouwen, 1989, 

betrokken Janny Ebbekink (*1964, van ’n 

Kruusweg) en partner  André Welmer 

(*1964, van Luuks,  Dijkerhoek) de nieuw 

gebouwde woning. Zij kregen 2 kinderen: 

Gerben (*1991) en Bertel (*1994). In 2003 

verhuisde de familie naar het verbouwde 

Endeman op de Kattenberg (Beusbergen 

2.4.330). 

 

► Nieuwe bewoner en eigenaar werd 

in 2004 de in Rijssen geboren Dik Bakker 

(*1955), getrouwd met de oorspronkelijk uit 

Wierden afkomstige Joke Koers (1957-

2005). Zij brachten dochter Hendrika (*1988) 

mee; zij trouwde in 2010 met Jos Beunk in Rijssen. 

Na het overlijden van zijn echtgenote in 2005 hertrouwde Dik Bakker in 2008 met de weduwe Inge Prins 

(*1963), geboren in Deventer, maar toen woonachtig in Rijssen. 

Het landhuis dat ter vervanging van de afgebrande boerderij werd 

gebouwd 


