
Boerderijnummer   5.3.265 

Erfnaam    erve BakkersJan 

Oudste vermelding   1911 

Huidig adres    Rijssenseweg 62  

 

Historie boerderij 

 

Erve Nieuw Bakker is omstreeks 1911 gesticht 

door de familie Bakker van het naastgelegen erf 

de (Oole) Bakker (5.3.260). In 1921 kreeg Jan 

Albert Bakker de door zijn ouders gestichte 

boerderij met 11½ ha grond op zijn naam. 

Ten tijde van de ruilverkaveling in 1972 was de 

grondomvang gestegen tot bijna 15 ha. Met de 

komst van de melktank stopte men met het 

boerenbedrijf, er hoorde toen nog ongeveer 5 ha 

cultuurgrond bij. Er was ook een door een paard 

aangedreven rosmolen bij de boerderij. 

In 2008 werd de woning verlaten, waarna deze in 

2011 werd verkocht aan Edward Nijland uit 

Rijssen. Deze liet het huis afbreken en liet er een 

landhuis op bouwen. 

 

Bewoners: 

 

► Jan Albert Bakker (1882-1965) 

afkomstig van het naastgelegen erve De Bakker 

en Geertruida Grada Oonk op den Dijk (1885-

1941) uit Wierden waren de eerste bewoners 

van deze omstreeks 1911 gestichte boerderij. Zij 

waren in 1910 te Wierden getrouwd. Uit hun 

huwelijk werden 4 kinderen geboren: Berendina 

Janna (Dina, 1911-1984) die trouwde met 

Egbert Hendrik Eertink in de Waterhoek in 

Rijssen, Jenneken (*1913) die trouwde met Dolf 

Kiekebelt in Wierden, Jan Arend (1916-2008) 

die opvolger werd en Jan Hendrik Willem 

(Hendrik, *1925) die trouwde met Dina Nijland 

in Rijssen. 

 

► Jan Arend (Jan) Bakker (1916-2008) 

trouwde in 1943 met Egberdina Aleida (Leida) 

Schipper (1917-2011) uit Wierden. Zij kregen 2 

kinderen: Jan Albert (*1944) die omstreeks 

1968 trouwde met Jennie Bolink uit Nijverdal 

en uiteindelijk daar ging wonen en Hendrika 

Geertruida Johanna (Hennie, *1955) die op het 

erf bleef wonen. 

Jan Bakker en echtgenote Leida verhuisden in 

2008 naar een verzorgingstehuis in Rijssen. 

Beiden zijn in deze plaats overleden. 

 
Op deze foto is nog een rosmolen te zien; rechts de 

toegangsweg naar erve Assink. 

 

► Hennie Bakker (*1955) trouwde in 

1977 met Jan Nijland (*1950) van de “Reule” 

uit Rijssen. Zij kregen op de Bakker 3 kinderen: 

Hendrikus Jan (Janco, *1978) die in Markelo-

dorp samenwoont met Cheryl Lonink afkomstig 

Het op de plek van de boerderij BakkersJan gebouwde landhuis 



van de Worse in Herike, Aleida Gerritdina (Ilona, *1981) die Remco Brinks uit Gorssel als partner heeft en in 

Rijssen woont en Hendrika Bianca (Bianca, *1985) die eveneens in Markelo samenwoont met Raymond Pots 

van erve Smit uit Herike. In 2008 werd erve Nieuw Bakker verlaten en verhuisde het gezin Nijland naar Rijssen. 

 

► In 2011 werd het erf verkocht aan Edward Nijland uit Rijssen. Het oude huis werd afgebroken en 

vervangen door een landhuis. Edward (*1974) ging hier in 2012 wonen samen met echtgenote Irma Goossen 

(*1973) en dochter Phileine (*2010). 


