Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.1.185
erve Haderk
1933
Hochtweg 6

Historie boerderij
De boerderij Haderk is in 1933 door Derk Jan Overmeen gesticht op een stuk heide, gekocht van Berend Jan
Schottink. Met een verdere aankoop bezat Derk Jan toen ca. 6,3 ha aan grond. Veel heidegrond werd in cultuur
gebracht.
Opvolger, zoon Albert Overmeen, had hier jarenlang een steenslijperij. Er werden o.a. stenen tafelbladen
vervaardigd. Verder bezat Albert een grote collectie bijzondere stenen en veldkeien. Later is een groot deel van
de collectie overgebracht naar ’n Witten, de informatieboerderij van Staatsbosbeheer op de Borkeld (5.1.010).
Aanwezig is een Bentheimer paardezomp met insciptie: Haderk 1933. Sluitsteen in oorspronkelijke boerderij
1933 DJOM JHAS (Derk Jan OverMeen JoHanna AanStoot).
Bewoners:

Boerderij Haderk omstreeks 2007

►
Derk Jan Overmeen (Derk, 1903-1964) en
Janna Aanstoot (1909-1991) trouwden in 1933 en
betrokken toen de nieuw gestichte woning
“Haderk”. Derk kwam van HaarJanAolbert
(Roudaalterweg, Marckelo 1.5.030) en Janna was
afkomstig uit Holten.
Na een levenloos geboren kind in 1934 kregen het
paar nog 4 kinderen: Dina Gerda (1936-1937) die
binnen één jaar overleed, Jan Albert (*1941) die
op de boerderij bleef wonen, weer Dina Gerda
(Dini, *1943) die in 1965 trouwde met Arend Jan
Johan (Jan) Hammers van Hammers aan de
Goorseweg (Stockum 2.4.134) en Gerrit Jan
(Gerrit, 1945-2001) die in 1970 trouwde met Dinie
Schipdam uit Almelo en in Markelo-dorp ging
wonen.
►
Jan Albert (Albert) Overmeen (19412011) ging in loondienst en stichtte een
steenslijperij. Hij trouwde in 1966 met Gerritdina
(Dini) Tempelman (*1945) afkomstig uit Almelo.
Zij kregen 2 kinderen: Carla (*1969) die in
hetzelfde huis naast haar ouders een woning kreeg
en Dyana (*1971) die met haar partner Gerhard
Driezes uit Markelo-dorp in het naastgelegen
“Ni’’je Haderk” ging wonen en in 1997 trouwde.

Derk Overmeen en Janna Overmeen-Aanstoot met hun
kinderen Jan Albert (*1941), Dini (*1943) en Gerrit (*1945)

(*1998). Carla overleed in 2011.

►
Carla Overmeen (1969-2011) trouwde in
1993 met Bertus Pape (*1964) uit Vriezenveen.
Het paar woonde eerst nog in Vriezenveen om in
1995 naar hier te verhuizen. Carla en Bertus
kregen 2 kinderen: Robert (*1997) en Linda

