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5.3.358
erve de Geye
1955
Enterveenweg 5

Historie boerderij
De grond ter plekke van deze woning werd bij de markedeling omstreeks 1850 toegewezen aan de familie
Rotman op ’n Gladn (5.3.370, GladnHermans). Het bleef lang eigendom van de bewoners op ’n Gladn totdat
rond 1960 Gradus Rotman aan zijn neef (oomzegger) Gerrit Johan Nijhof (van GladnBeernd) de grond, groot 1,9
ha, met een daarop een omstreeks 1955 opgericht simpel huisje verkocht. Deze Gerrit Johan woonde hier
ondertussen al. Het gebouwtje was eerst een kippenhok van betonplaten. Het huisje werd in de loop der tijd
verbouwd tot boerderij. Door grondaankopen werd het een bedrijf met bijna 4½ ha grond.
Tot 1986 werd op de boerderij melkvee gehouden en werd er een trekpaardenhandel bedreven. Hierna legde men
zich toe op zoogkoeien (zogenaamde Piemontesen) waarmee bij keuringen eerste prijzen werden behaald. De
broers Herman, Jan en Gerrit Nijhof, zonen van Gerrit Johan, hadden gezamenlijk een veehandelsbedrijf. Kort na
2000 is een nieuwe woning gebouwd.
In de latere jaren volgde afbouw van het bedrijf. Na het vertrek van Herman en zijn moeder naar Rijssen en het
overlijden van de laatste begin 2012 kwam de boerderij in de verkoop.
Nieuwe eigenaren/bewoners werden de horeca-ondernemers Marty Kiers en Donny Le.
Bewoners:
►
Vanaf 1955 woonde hier Gerrit Johan Nijhof (Geije/Gladd’nGeije, 1920-1984), geboren op ’n
Gladn/GladnBeernd (5.3.354). Na een eerdere relatie trouwde Gerrit in 1955 met Janna J. (Jo) Nijland (19372012) uit Diepenheim, dochter van Dirk Bernardus Nijland (die was geboren op Klostert in Herike, Hericke
3.1.100).
Op de Geije werden van 1955 tot 1968 10 kinderen Nijhof geboren: Dirk Bernardus (Dirk, *1955) die in 1977
trouwde met de oorspronkelijk uit Goor afkomstige Cornelia (Neelie) Jager en in Markelo-dorp aan de
Koekoekslaan ging wonen, Gerritdina Johanna (Dina; *1956) die trouwde met Willem Nekkers uit Laren en naar
Lochem verhuisde en daar caféhoudster werd, Berend
Jan (Berend, *1958) die trouwde met Joke Duinkerken
in Almen, Herman J.G. (*1959) die ongehuwd bleef en
op de Geije zou blijven wonen, Hendrik Jan (Henk;
*1961) die in Rijssen ging wonen en gescheiden is,
Johanna Alberdina (*Jannie; 1962) die trouwde met
Derk Post in Rijssen en inmiddels eveneens is
gescheiden, Gradus (*1963) die trouwde met Dinie
Timmermans uit Wierden en na een verblijf in Markelodorp naar Uelsen in Duitsland is vertrokken, Jo Janna
Jenneke (Jo, *1965) die trouwde met Harry Greutink en
in De Huurne bij Laren is gaan wonen, Gerrit Johan
(Gerrit, *1966) die ongetrouwd is en tot 2010 op het
ouderlijk huis is gebleven, waarna hij in Rijssen is gaan
wonen en Jan Hendrik (Jan, *1967) die trouwde met de
uit Hengelo afkomstige Marjan Heller en in Holten aan
de Deventerweg ging wonen (“De Marjanhoeve”).
Inwonend bij de Geije vanaf ca. 1960 waren ook de uit Diepenheim gekomen ouders van Jo Nijland, Dirk
Bernardus (Derk) Nijland (1907-1977) en echtgenote Mina Heuten (*1909). Ook hun kinderen Annie (*1943),
Jan (*1945) en Minie (*1952) woonden hier. Annie verhuisde naar Rijssen. Jan trouwde met Rikie Lammertink
van Pardies (Beusbergen 2.4.003) en verhuisde eveneens naar Rijssen. Minie trouwde met de Rijssenaar Henk
Lichtenberg en vertrok naar Alteveer bij Hoogeveen in Drenthe.
In 2011 verhuisde Jo Nijhof-Nijland met zoon Herman naar Rijssen. Jo overleed in 2012.
►
Na het overlijden van Jo in 2012 kwam de woning leeg te staan en werd verkocht. Nieuwe eigenaar
werd horecaondernemer Marty Kiers (*1964, Vledder). Hij is getrouwd met Donny Le (*1982), afkomstig uit
Oberhausen (D). Hiervoor woonden zij in Holten. Marty en Donny hebben 2 kinderen: Janolijntje (*2010) en
Jentemi (*2012).

