Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Huidig adres

5.2.335
erve Nijenhuis/de Keujer/JeentenJenneke
1929
Plasdijk 2

Historie boerderij
Dit boerderijtje is in 1929 gesticht door het kinderloze
echtpaar Hendrik Jan Neihof en Jenneken Voelman,
tot dan wonend op de Jente (5.2.230), dat ze toen
verkochten aan de familie Mombarg. Was het
woonperceel aanvankelijk ruim een halve hectare,
door de wegverlegging verminderde dat in de jaren
dertig tot 0,40 ha. Na het overlijden van Jenneken
Voelman (JèèntnJenneke) erfde haar ex-buurmeisje
Gerritdina Geertruida Böhmer van De Keujer
(5.2.240) het pand.
Zij verkocht het pand in 1957 aan haar zuster
Geertruida Willemina (Trui) Böhmer die was
getrouwd met de metselaar Hendrikus Nijenhuis. In
1963 werd op een klein stukje grond het recht van
erfpacht gegeven aan de Coöperatieve Vereniging tot exploitatie van Diepvrieskluizen in Elsen.
Omstreeks 2008 kreeg de familie Lankhorst-Nijenhuis het beheer over het boerderijtje. Monique Nijenhuis was
de kleindochter van Hendrikus en Trui. Deze familie verbouwde het pand tot woonboerderij.
Eind 2014 werd het huis verkocht aan Gerrit en Ellen Leeftink uit Markelo.
Bewoners:
►
Omstreeks 1930 gingen hier Hendrik Jan Neihof (1868-1935) en echtgenote Jenneken Voelman
(JèèntnJenneke, 1878-1943) wonen. Zij kwamen toen van de boerderij de Jente uit de Bovenberg (5.2.230). Al
vanaf enkele jaren na de stichting werd een deel van het huis met het kookhuis verhuurd voor bewoning (zie
hierna).
Na het overlijden van Hendrik Jan had Jenneken hulp van Dina Böhmer, afkomstig van boerderij de Keujer.
15-09-1934.
Ondank is ’s werelds loon. H.O., melkrijder te Elzen (Gem. Markelo) heeft op 26 juni een woordentwist gehad met
Nijhof over zijn kalveren, die uit de wei gebroken zijn. Daar volgens verdachte die Nijhof hem al wel 10 maal
hiermede te pakken had gehad, geloofde hij er niet veel van. Later kwam er een vechtpartij van, waarbij verdachte de
eerste klap gaf. Verdachte zegt, dat getuige N. hem wilde aanvallen en daarbij heeft hij hem teruggeduwd.
Getuige H.J. Nijhof zag op zekeren dag kalveren lopen en hij dacht zeker, dat het beesten van O. waren. Hij heeft
hem daarop gewaarschuwd en in plaats van dank, kreeg hij slaag en schoppen acht dagen later deed het hem nog
zeer als hij “hadem ‘aalde”.
Er worden dan oude koeien uit de sloot gehaald tussen verdachte en getuige, waaraan door de Politierechter een
einde gemaakt wordt.
Getuige H. ten B., smid, heeft de mishandeling gezien. Hij vond het een flauwe streek, om een oude man zo te stoten,
want verdachte is nog jong en de mishandelde al 66 jaar
De eis luidt f. 10 of 10 dagen hechtenis. Evenals het vonnis.

►
Na het overlijden van Jenneken Neihof-Voelman in 1943 verkreeg Gerritdina Geertruida (Dina)
Böhmer (*1909) via een legaat het boerderijtje. Dina trouwde in 1944 met de Enterse timmerman Herman de
Wilde (Lubs) en ging het boerderijtje bewonen. In 1947 werd dochter Geertruida Willemina (Truus) geboren.
Rond 1950 verhuisde de familie naar Herman’s huis en bedrijf in Enter. Door omstandigheden kwamen Dina en
dochter Truus omstreeks 1957 terug naar Elsen en woonden toen tijdelijk op de Keujer. Naderhand verhuisden
zij weer naar Enter. Truus de Wilde trouwde in 1970 met de in Enter geboren Henk Pluimers en ging in Ermelo
wonen.
►
Volgende bewoners omstreeks 1951 waren Dina’s zuster Geertruida Willemina (Trui, “KeujersTrui)
Böhmer (1912-2000) en echtgenoot Hendrikus Nijenhuis (1917-1998, van Esjan, Beusbergen), metselaar van
beroep. Zij waren in 1948 getrouwd en woonden eerst aan de Kemperweg (5.2.274), alwaar in 1950 hun zoon
Jan Willem (Jan) werd geboren. In 1951 is zoon Willem Karel (Wim) geboren. Jan was al als kind op de Keujer,
het geboortehuis van moeder Trui, gaan wonen. Hij trouwde in 1975 met Mini Mol uit Diepenheim. Wim huwde

in 1977 met Gerda Daggert op de Slatte (Beusbergen 2.4.008). Na het overlijden van Trui in 2000 stond het pand
tijdelijk leeg.
►
In 2008 kwam Trui’s kleindochter Monique hier wonen.
Monique (*1978), dochter van Jan en Mini Nijenhuis op de Keujer,
trouwde in 2002 met Ronnie Lankhorst uit Exel/Laren. In 2004 werd
hun dochter Kristie geboren en in 2008 dochter Marlou. In 2009 kwam
het tot een scheiding en ging Ronnie terug naar zijn vroegere
woonplaats.
►
In januari 2015 kwamen hier Gerrit Leeftink (*1976) en
echtgenote Ellen Arink (*1982) wonen. Zij woonden hiervoor in
Markelo. Gerrit is de zoon van de huisschilder Johan Leeftink en Jenny
Paalman; Ellen is afkomstig uit Wijhe. Gerrit en Ellen hebben 2
kinderen: Gerdian (*2010) en Dorian (*2012).
Inwonende huurders
Al gauw na de stichting omstreeks 1930 werd een deel van het huis
“JèèntnJenneke” inclusief het aangrenzend kookhuis verhuurd voor
bewoning.
►
Rond midden dertiger jaren woonde hier de familie Mans
Tuller. Aannemelijk is dat het hier gaat om de in Holten geboren
Geertruida Willemina Böhmer (*1912) Mannes Tuller (*1867) die in 1893 getrouwd was met de van
en Hendrikus Nijenhuis (*1917)
Schöppert (5.2.210) afkomstige Hendrika Neihof (1864-1944), de
zuster van de hiervoor genoemde Hendrik Jan Neihof. Het gezin had o.a. in Rijssen gewoond. Naderhand is de
familie vertrokken naar Nijverdal.

► Van ca. 1943 tot 1951 woonde hier de familie
Herman en Dina ten Brinke. Herman had de bijnaam “’n Weeld’n Smid”, een naam die stamt uit Enter waar
Herman was geboren. Hij had nabij JèèntnJenneke in een schuur een smederij met winkel.
Herman ten Brinke (*1906) en echtgenote Dina Jansen (*1909) woonden hiervoor enkele jaren op de Vinke
(5.3.230) bij Kippers. Daar was in 1941 dochter Hermina (Minie) geboren. Op “JèèntenJenneke” werden
geboren: Jan (*1944), Herman (*1945) en Hendrikus (Henk, *1948). In 1951 verhuisde de familie naar het pand
Heyman (5.2.272).
►
Van ca. 1951 tot 1956 woonde hier nog de familie van Jan Altena (LangeJan). Jan Hendrik (Jan) Altena
(1917-1982), geboren op Hubert aan de Brummelaar, was in 1945 getrouwd met Gerritdina Oolbekkink (Dina,
1915-1998) van OostJan op de Borkeld (5.1.140). Het paar kwam van Groot Nieland (Roudaalterweg) waar zij
enige tijd hadden gewoond. Zij brachten de kinderen Mineke (*1945), Jan (*1947) en Gerrie (*1948) mee.
Hierna werden nog geboren: Gerrit (*1951) en Johan (*1954) die slechts 5 dagen oud werd. In 1956 vertrok de
familie naar een woning aan ’t Groninger Veld, het huidige “LangeJan” (5.2.082).

